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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá strategickým řízením rozvoje vybraného podniku. Hlavním 

cílem práce je návrh business strategie a její implementace prostřednictví marketingových 

komunikačních nástrojů na trhu služeb. Cílem teoretické části je definovat pojmy týkající 

se dané problematiky, které dále poslouží v analytické i návrhové části práce. Cílem 

analytické části je stanovit potenciál podniku a zajistit východiska pro návrhy práce. 

Poslední část diplomové práce se zabývá samotným návrhem strategie, která bude 

podniku sloužit po dobu tří let. Pro zpracování bylo využito interních dokumentů  

i rozhovoru s majitelem podniku a veřejně dostupných zdrojů. 

Abstract  

This diploma thesis deals with the strategic management of a chosen company. The main 

objective is to propose a business strategy and its implementation using marketing 

communication tools in the services market. The goal of the theoretical part is to define 

terms related to these issues, which are going to be used in further parts of analysis and 

proposals. The goal of the analytic part is to determine a potential of the company and to 

provide foundation for the proposal. The ultimate part deals with the strategy proposal, 

which is going to serve the company for three years. Internal documents, an interview 

with the owner of the company, and public sources were used to create this diploma thesis.  
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ÚVOD 

Trendem současné doby jsou výlety do přírody a čas strávený na čerstvém vzduchu, stejně 

tak i fitness a turistika. Místo sezení doma u televize nebo u počítače chtějí rodiče vzít 

své děti, přátelé své přátele či kamarády a jet vstříc nedotknuté přírodě. Vysoké Tatry se 

stávají oblíbenými mezi lidmi z celého světa, protože nabízí právě přírodu, která se 

celoročně proměňuje a svým návštěvníkům poskytuje nejen místo k odpočinku, ale  

i k aktivitě.  

Když si zeptáte lidí, jakou část Vysokých Tater znají, většina odpoví, že Štrbské pleso. 

Toto pleso získalo již v minulosti vysokou popularitu převážně u starších lidí a rodin 

z důvodů vyžití v okolí, dostupnosti hotelů a nenáročnosti terénu. Již ne tolik odpovědí 

se bude týkat Popradského plesa. Popradské pleso je složitěji dostupné, vede sem pouze 

jedna cesta, která je pro širokou veřejnost nedostupná. Turisté se musejí k plesu dostat 

pěšky po stezce, která je vybetonovaná a poměrně snadno zdolatelná, ale již fakt, že sem 

nemůžete dojet autem, některé turisty odradí od jeho návštěvy. Těm, kteří se odradit 

nenechají, je umožněn pohled na krásné pleso rozprostírající se pod horou Ostrva. Na 

břehu Popradského plesa se nachází Horský hotel Popradské pleso. Hotel zde existuje již 

několik let a jeho návštěvníkům i kolemjdoucím turistům poskytuje útočiště v době hladu 

a únavy.  

Popradské pleso je jako součást Tatranského národního parku velmi chráněné 

a na jeho březích není dále umožněno provádět stavby. Horský hotel Popradské pleso 

tedy disponuje unikátní lokalitou s pouze jedním konkurentem nacházejícím se na 

stejném území. Tato pozice je pro hotel klíčová, umožňuje mu se orientovat na speciální 

segment zákazníků, který očekává, že horské pleso bude vypadat jako pleso, a ne jako 

rybník s rákosím. Problémem, který s sebou přináší právě unikátní lokalita Popradského 

plesa, je sezónní atraktivita. Zákazníci často jezdí do Vysokých Tater jen v létě, kdy jsou 

turistické stezky otevřené. Většina turistických stezek se ale na podzim uzavírá, protože 

by mohly být pro turisty v zimě nebezpečné. Hotel je tedy v období sezóny vytížený  

a naplňuje celou svoji kapacitu, ale když přijde chladnější počasí a nemožnost turistiky, 

zákazníci volí dovolenou na jiných místech než právě ve Vysokých Tatrách. Tento trend 

je třeba do budoucna změnit.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Vymezení problému 

Diplomová práce se zaměřuje na vysokohorský hotel Popradské pleso umístěný ve 

Vysokých Tatrách na Slovensku. Problémem, kterým se práce bude zabývat, je 

neexistence strategie vybrané společnosti na následující roky. Cílem majitelů podniku je 

udržení současného stavu po rekonstrukci hotelu, která byla dokončena před dvěma lety 

a byla součástí minulé strategie společnosti. Nová strategie vytvořena nebyla, společnost 

spoléhá na stálý přísun zákazníků v sezóně, který zatím nikdy nepolevil. Prostor pro 

zlepšení, jenž by měl být zpracován v nově vytvořené strategii, nabízí období mimo 

sezónu, zima, kdy se hotel dostává do červených čísel z důvodu uzavření vysokohorských 

stezek, a tedy nemožnosti turistiky pro potenciální zákazníky. Průměrná obsazenost se 

z 80 % dostává do rozmezí 10 až 40 %. Majitelé si uvědomují, že právě v této oblasti by 

bylo třeba přijít se strategií, která podpoří podnik v době mimo sezónu a zajistí nové 

zákazníky. Nová strategie by měla obsahovat návrhy k přilákání návštěvníků do hotelu 

a zvýšení propagace již existujících akcí, které hotel pořádá. Potenciál má také 

vybudování nového lyžařského areálu nebo bobové dráhy v oblasti hotelu, což vedení 

společnosti bere jako možnost, jak přilákat více zákazníků.  

Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je návrh strategie pro vysokohorský hotel Popradské 

pleso ve Vysokých Tatrách s primárním důrazem na obsazenost hotelu mimo sezónu.  

Cílem teoretické části je definovat pojmy strategie a tvorba strategie, business strategie, 

konkurenceschopnost a tvorba hodnoty ve službách.   

Cílem analytické části je stanovit, zda má podnik potenciál vzrůstu díky zavedení nové 

strategie, nebo zda nemá potenciál vzrůstu a strategie se bude zaměřovat pouze na udržení 

stávajícího stavu bez aspirace na získaní lepší konkurenční pozice. 

Úkolem návrhové části je vymezení business strategie, která zpracuje cíle managementu 

podnik na příští tři roky fungování hotelu.  
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Metodika práce  

Tato diplomová práce je složena ze tří částí, kterými jsou teoretická východiska, analýza 

současného stavu a vlastní návrhy řešení. Teoretická východiska zpracovávají pojmy 

vztahující se k tématu práce a definuje je dle odborné literatury. 

Analytická část zpracovává základní představení společnosti, kterou se práce zabývá. Pro 

pochopení fungování společnosti a vnitřních vazeb je využita analýza 7S, která 

charakterizuje faktory strategie, struktura, systémy, styl, spolupracovníci, schopnosti  

a sdílené hodnoty. Tyto faktory musejí být ve vzájemném souladu, aby podnik mohl 

dosáhnout úspěchu (Waterman a spol., 1980). 

Nedílnou součástí každého podniku je jeho marketingový mix, který zahrnuje koncept 4P 

a hovoří o čtyřech prvcích, a to o produktu, ceně, distribuci a propagaci, často jako 

marketingová komunikace nebo komunikační mix. Na marketingový mix se lze dívat  

i jako na součást marketingového strategického řízení společnosti nebo jako nástroj 

taktického řízení jeho prvků. Často se také používají jiné koncepty pro souhrn 

marketingového mixu jako jsou 4C, 4A nebo 4E (Kozel a spol., 2011). V diplomové práci 

je využit koncept 4P, který představuje nástroje marketingového mixu, které jsou v hotelu 

využívané.  

Analýza konkurence je „proces identifikace klíčových konkurentů“, u kterých jsou 

následně hodnoceny stanovené faktory. Kritéria volby konkurence jsou stanoveny ze 

dvou pohledů, a to ti, které může naše společnost ohrozit, a ti, kterým se chce vyhnout 

(Kotler a spol., 2013, s. 568). Analýza klíčové konkurence je v práci provedena z pohledu 

srovnání marketingových nástrojů, komunikace se zákazníky prostřednictvím sociálních 

sítí i samotné prezentace hotelů na vlastních webech.  

Metoda sběru dat desk research v kombinaci s informacemi z interních zdrojů je využita 

jako podklad pro rozbor stávajících zákazníků hotelu. Desk research využívá primárně 

cestovatelských portálu prostřednictvím kterých mohou uživatelé hodnotit svůj pobyt  

a klást připomínky. Interní zdroje slouží k analýze struktury zákazníků za poslední dva 

roky.  
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Atraktivitu odvětví ověří Porterův model pěti konkurenčních sil, který zpracovává 

vyjednávací sílu zákazníků, vyjednávací sílu dodavatelů, hrozbu vstupu nových 

konkurentů, hrozbu substitutů a rivalitu firem na daném trhu.  

Pro průzkum vnějšího okolí společnosti byla jako doplňující analýza zvolena analýza 

SLEPTE, která zahrnuje širokou škálu vlivů působící na podnik z jeho okolí. Je možné 

předpovídat určitý trend, ale není jasné, jakým způsobem bude na společnost působit 

(Mallya, 2007). 

Analýza SLEPTE odpovídá na otázky: 

• V jakém prostředí se hotel nachází? 

• Jaká instituce ovlivňuje chod dění ve Vysokých Tatrách?  

• Jaké technologie jsou v dané lokalitě v dispozici?  

Dále zahrnuje i současnou situaci v době pandemie a spekuluje nad otázkou:  

• Jaký lze očekávat možný dopad této pandemie na společnost? 

Výstupem provedených analýz bude zjištění silných a slabých stránek podniku, 

příležitostí a hrozeb, které budou sepsány do analýzy SWOT. Data pro analytickou část 

jsou kombinací veřejně dostupných informací s informacemi získanými z interních zdrojů 

společnosti.  

Metodou, která bude v návrhové části práce využita pro tvorbu podnikové strategie, je 

Canvas. Business model Canvas se skládá z devíti klíčových prvků, které se spojí na 

jednom listu A4 a přehledně tak zobrazí uspořádání daných prvků (Osterwalder a spol., 

2015).  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Teoretická část se bude zabývat definicí pojmů týkajících se tématu strategického rozvoje 

podniku. Informace jsou čerpány z odborné literatury, která byla využita ve formě knižní 

i webové, včetně odborných zahraničních článků. 

1.1 Podnik 

„Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. 

K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží 

k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit“ 

(zákon č. 513/1991 Sb., § 5). 

Poslání podniku určuje, kam by se měl do budoucna posunovat a na co by se měl 

soustředit. Strategická rozhodnutí by měla vyplývat právě z poslání každého podniku. 

„Podnikové cíle v zásadě charakterizují, čeho chce podnik dosáhnout. Dávají smysl 

stanovenému poslání a jsou pomocníkem při formulaci cílů“ (Dedouchová, 2001, s. 12). 

Cílem podniků je ve většině případů dosáhnout co největšího bohatství jejich vlastníků 

prostřednictvím dividend nebo růstu tržní ceny akcií. Existují ale i odvozené cíle, které 

mají zajistit orientační diverzifikaci. Jedná se například o snahu dosahování většího 

podílu na trhu, snížení nákladů, zlepšení vztahů s dodavateli nebo o rozvoj dovedností 

manažera. Podniková kultura má vliv na jednání jedinců uvnitř podniku a její vhodná 

aplikace může dopomoci k zajištění stability podnikového prostředí. Podniková kultura 

by měla být silná a zaměřená na zákazníka, protože může ovlivnit úspěšnost realizace 

celé podnikové strategie (Dedouchová, 2001).  

Zuzák (2011) definuje cíle podniku jako dosahování konkurenční výhody, jež může být 

chápana jako schopnost v dlouhém horizontu vytvářet vysokou zákaznickou užitnou 

hodnotu. 
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1.2 Úspěchuschopnost 

„Strategie úspěchuschopnosti je definována jako strategie vedoucí k dosažení úspěchu, 

které zohledňuje konkurenceschopnost, cíle, konkurenční prostředí a rozvoj firmy.“ 

(Zich, 2012, s. 17) 

 

Obrázek č. 1: Úspěchuschopnost firmy  

(Zdroj: Zich, 2012, s.18) 

1.2.1 Konkurenceschopnost 

Konkurenceschopnost je „vyjádření ekonomické převahy firmy nad konkurencí v rámci 

hospodářské soutěže“ (Marinič, 2008, s. 14). 

Konkurenceschopnost v prostředí služeb, konkrétně hotelových služeb, je definována 

jako určitá schopnost vytvořit a nabídnout zákazníkům takový produkt, který se na trhu 

cestovního ruchu osvědčí (Beránek, 2013). 

„Konkurenční charakter lze chápat jako vymezení úrovně cenové výhody a případné 

výhody odlišení pro odpovídající segment.“ (Zich, 2012, s. 87)  

Model generických konkurenčních strategií podle M. Portera (1994) doporučuje, aby se 

každá společnost rozhodla, zda chce konkurovat na základě jedné ze dvou základních, 

nákladová strategie a strategie diferenciace, a dvou doplňkových typů konkurenčních 

strategií. Nákladová strategie je postavena na nízkých nákladech pomocí nízkých cen, 

strategie diferenciace předpokládá, že bude na trhu konkurovat prostřednictvím odlišného 

charakteru svých produktů, za které požaduje vyšší ceny. V rámci obou těchto základních 

konkurenčních strategií se firma navíc může zaměřit na široký, nebo naopak úzký tržní 
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segment. Tím vznikají čtyři základní varianty generické konkurenční strategie, ze kterých 

může firma volit. 

1.2.2 Konkurenční výhoda 

Konkurenční výhoda je schopnost podniku tvořit něco způsoby, které konkurence není 

schopná použít. Tato výhoda musí zákazníkům připadat jako výhoda určená pro ně, a ne 

pro společnost, jež ji nabízí. Konkurenční výhody získávají společnosti, které mají 

výjimečné schopnosti, nejedná se o znalosti, ale spíše o vlastnosti v podnikatelských 

procesech (Kotler, 2007). 

Konkurenční výhoda může být chápána i jako schopnost vytvářet větší zákazníky 

vnímanou užitnou hodnotu, vyšší míra splnění jejich očekávání a přání. Ze strany podniku 

je konkurenční výhoda brána jako zisk nadprůměrných dividend ve srovnání 

s konkurencí. Konkurenční výhoda je plodem úspěšného podniku, ta se dále rozvíjí 

v rozšiřování povědomí o společnosti, vytváření image a vztahu se zákazníky 

(Zuzák, 2011). 

Stupeň konkurenční výhody závisí na spokojenosti zákazníka s cenou produktu i s jeho 

kvalitou. Determinanty, které ovlivňují cenu, a tedy spokojenost zákazníka s cenou 

produktu jsou: tržní a růstový potenciál, prodejní cena, kam se zahrnuje výkonnost, 

technologie, kvalita personálu, distribuce produktu. Dalším determinantem ovlivňujícím 

cenu je hodnota vnímaná zákazníkem. Jedná se o užitek produktu dané společnosti ve 

srovnání s konkurencí, zastupitelnost produktu a konkurenční schopnost produktu. 

Determinanty, které mají vliv na zákazníkem vnímanou kvalitu produktu, jsou užitné 

vlastnosti produktu, kam můžeme zahrnout design, spolehlivost, technické parametry 

i citlivost k životnímu prostředí. Dalším determinantem kvality je zákaznický servis, jenž 

je popisován z pohledu úrovně a kvality prodeje, poradenským servisem, schopností 

rychlé a kvalitní práce s objednávkou nebo reklamací. Posledním determinantem je image 

společnosti, popřípadě produktu. U zákazníka je vybudována prostřednictvím kladného 

povědomí o produktu nebo firmě nebo prostřednictvím asociace (Marinič, 2008). 
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Obrázek č. 2: Architektura konkurenční výhody 

(Zdroj: Marinič, 2008, s. 60) 

 

1.2.3 Konkurenční prostor  

Slovní spojení konkurenční prostor Zich (2012) definuje jako široké okolí společnosti, ve 

kterém jsou vymezeny vzájemné vazby, a kde je hodnoceno chování subjektů na trhu. 

Primární složky, které společně tvoří konkurenční řetězec, jsou na obrázku 3 seskupeny 

do oblastí: obecné okolí, oborové okolí, konkurenční vztahy, konkurenční trh, 

konkurenční pravidla, konkurenční vazby.  
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Obrázek č. 3: Konkurenční prostor  

(Zdroj: Zich, 2012, s. 73) 

1.3 Tvorba hodnoty pro zákazníka  

„Hodnota pro zákazníka je zákazníkovo hodnocení celkové schopnosti produktu uspokojit 

jeho potřeby“ (Kotler a spol., 2007, s. 42). 

Model dle Lovelocka (2014) zpracovává 8 klíčových prvků služeb pro zákazníka, které 

mohou zvýšit jím vnímanou hodnotu výrobku či služby. Těmito službami jsou 

poskytování informací (zákazník potřebuje vědět co nejvíce relevantních informací), 

poradenství (konzultace jako reakce na zákazníkovi požadavky), přijímání a vyřizování 

objednávek (rychlý a spolehlivý systém zpracování objednávek), komfort (pohoštění, 

pohodlí, péče o zákazníky), poskytování nadstandardů (při zvláštních příležitostech 

plnění velmi specifických požadavků zákazníka), bezchybná fakturace (faktura vystavená 

a zaslaná včas zákazníkovi), jednoduché placení (funkční zařízení a rychlá autorizace 

plateb).  

Ke zjištění hodnoty pro zákazníky slouží Customer Values Analysis neboli analýza 

hodnoty pro zákazníka. Jedná se o graf se dvěma osami, přičemž na jedné jsou zobrazeny 
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údaje o ceně a na druhé pak kvalita produktu nebo služby, jak je vnímána zákazníkem 

(Marinič, 2008). 

CRM (Customer Relationship Management) se zabývá vztahy se zákazníky. Zahrnuje 

pochopení hodnoty pro zákazníky, proces její tvorby, přizpůsobování požadavkům 

zákazníků s cílem uspokojení jejich potřeb. CRM je strategickým přístupem založeným 

na zvyšováním hodnoty podniku skrz tvorbu vztahů se zákazníky v dlouhodobém 

horizontu. Obsahuje identifikaci strategií, znalost zákazníků, tvorbu hodnoty pro 

zákazníky, tvorbu distribuční sítě a využívání informačních systémů a technologií 

(Lošťáková, 2017).  

Tvorba hodnoty pro zákazníka musí být ve společnosti chápána jako činnost, která se 

rozprostírá přes celou firmu. Pro vytvoření hodnoty pro zákazníka musí být připraven 

zákaznický a výkonový systém. Zákaznický systém obsahuje marketingovou koncepci, 

která stanovuje segmentaci trhu. Výkonový systém pak značí připravenost výrobního 

procesu podniku (Tomek a spol., 2014).  

Dle business modelu Canvas existují tři úrovně zákaznické hodnoty. První z nich je 

úroveň funkční, jejíž cílem je upozornit na užitek, který zákazník prostřednictvím 

produktu získá. Pod pojmem užitek se rozumí například kvalita produktu a jeho 

spolehlivost. Druhou úrovní je emociální hodnota. Jde o pocit, kterého zákazník docílí při 

používání produktu. Emocionální hodnota je individuální, protože každý zákazník si 

vybaví jiné asociace při spojení s produktem, spotřebitel chce dosáhnout pocitu 

spokojenosti prostřednictvím koupeného produktu. Poslední úrovní je sociální hodnota. 

Tato hodnota představuje užitek pro zákazníka, který mu přinese určitý stupeň začlenění 

do společnosti (Maurya, 2016).  
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1.4 Strategie 

Strategie jsou unikátní a trvale rozvíjené mechanismy, skrze které firma vytváří hodnoty 

(Kaplan a spol., 2001). 

Marcela Dedouchová (2001) definuje strategii jako schopnost společnosti být připravená 

na budoucí cíle. Ve strategii jsou obsaženy operace od stanovení hlavního dlouhodobého 

cíle společnosti, přes zdroje přidělené k jednotlivým operacím až k samotnému průběhu 

všech úkonů. 

Při vytváření strategie musí být rozhodnuto o tom, na jaký typ zákazníků podnik cílí, 

a naopak na jaký typ zákazníků se strategie orientovat nebude. Dále musí být definován 

produkt nebo služba, kterou bude společnost nabízet. Kromě těchto základních 

rozhodnutí je nutné určit, jakým způsobem budou vykonávány související činnosti, aby 

byly pro podnik efektivní (Kourdi, 2011).  

Podniková strategie se může řídit různými pravidly a je na vedení dané společnost, aby 

zvolilo ty správné pro její potřeby. Jeremy Kourdi uvádí několik kroků, které mohou 

dopomoci podniku k zavedení úspěšné strategie. Prvním krokem je vytvoření jedinečné 

strategické pozice, která představuje přitažlivost nabízených produktů či služeb 

zákazníkům. Druhým krokem je dostupnost zdrojů, Kourdi tvrdí, že zdroje jsou 

neomezené a jejich množství je možné zvětšit prostřednictvím spojenectví, které podniku 

zajistí výhody, jimiž mohou být kromě peněz i znalosti a dovednosti. Třetím krokem 

k sestavení strategie je pochopit realitu uvnitř organizace i mimo ni a respektovat vlivy 

na ni působící. Aby byla strategie použitelná, musí ji zaměstnanci dokonale pochopit 

a přijmout. Lepšího porozumění dosáhne takový podnik, jehož vedení je ochotné být 

otevřené i nápadům, které vzejdou právě od zaměstnanců. Ačkoliv by se strategie neměla 

měnit často, je nutné, aby byla schopna reagovat na měnící se okolnosti (Kourdi, 2011). 

Strategií je implementace přístupu systému řízení, který zajišťuje rovnováhu podniku 

a celkové směřování vývoje. Cílem provádění většiny strategií je dosáhnout dlouhodobé 

konkurenční výhody, která se projevuje ve zlepšování finanční výkonnosti podniku 

(Zaitseva a spol., 2016).  
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1.4.1 Poslání a vize 

Jaroslav Charvát (2006) uvádí, že mise a poslaní jsou synonyma, stejně budou pojmy 

brány i v této práci. Poslání určuje, proč společnost na trhu operuje. Může být definováno 

i způsobem, který motivuje zaměstnance a ti vědí, proč firma působí a čeho chce 

dosáhnout. Mohou tak být součástí firemního poslání, což vede k jejich pocitu 

spoluodpovědnosti za rozvoj společnosti a může to působit pozitivně i na jejich motivaci. 

Poslání může být stanoveno na základě vize. Vize je směr, kterým se chce podnik rozvíjet. 

Vize je méně konkrétní než poslání a v nejjednodušším měřítku je to vytváření 

budoucnosti. Základní rozdíl mezi posláním a vizí je v tom, že vize představuje, kde by 

management chtěl vidět budoucí vývoj podniku, a poslání se týká reality, ve které se 

podnik právě nachází. 

1.5 Strategické řízení  

Strategické řízení podniku vychází z předpovědí pro dlouhodobý vývoj, a tím alokuje 

možné budoucí problémy nebo naopak příležitosti. Snaží se předejít zásadním 

problémům a překážkám budoucího vývoje společnosti. Stanovuje cíle podniku a směry 

k nim vedoucí. Strategické řízení mimo jiné přispívá ke zlepšování komunikace uvnitř 

podniku a navádí zaměstnance ke kvalitnějším rozhodováním (Keřkovský a spol., 2006). 

Strategické, korporátní, řízení je nejvyšší úrovní řízení a podléhá pouze top managementu 

společnosti. V organizační hierarchii je na vrcholu pyramidy a zaštiťuje dvě nižní úrovně 

řízení, a to taktické řízení a operativní řízení (Keřkovský a spol., 2006). 

KORPORÁTNÍ STRATEGIE 

BUSINESS STRATEGIE 

FUNKČNÍ STRATEGIE 

Obrázek č. 4: Hierarchie strategií  

(Zdroj: Keřkovský a spol., 2006) 
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Cíle jednotlivých úrovní strategie by měly podléhat podmínkám SMART. 

• S – stimulating, cíle musí být stanoveny tak, aby vedly k co nejlepším výsledkům, 

• M – measurable, úroveň dosažení cíle musí být možné změřit,  

• A – acceptable, cíle musí být přijaty stakeholdery,  

• R – realistic, stanovené cíle mají být dosažitelné,  

• T – timed, cíle mají určený i časový plán (www.strateg.cz, 2006). 

Korporátní strategie obsahuje podnikatelská rozhodnutí, která jsou pro společnost 

kritická. Jedná se například o výběr odvětví, ve kterém bude podnikat, jaký bude mít 

základní kapitál, jaká bude organizační struktura podniku a jeho podnikatelský záměr. 

Korporátní strategie zahrnuje vyčlenění strategických obchodních jednotek, jejich 

primárních strategických cílů, určení cest k naplnění těchto cílů. Tato strategie odpovídá 

na otázky kdo?, co?, jak?.  

Business, obchodní, strategie je podřazená strategii korporátní a navazuje na ni. Každá 

strategická obchodní jednotka má vytvořenou obchodní strategii, které opět obsahují cíle 

a cesty k jejich dosažení. Tato strategie obsahově odpovídá marketingovému mixu 7P 

(Hanzelková a spol., 2013 b). 

Funkční strategie jsou rozpracováním obchodních strategií, konkretizují je a podporují, 

mohou být například ve formě strategie marketingu, personální strategie, strategie 

výroby, strategie financí a podobně. Je možnost, že v některých podnicích nejsou funkční 

strategie stanoveny, a to z důvodu, že je vrcholový management nepovažuje za nutné pro 

správný chod společnosti (Hanzelková a spol., 2013 b). 

Tří dimenzionální pohled slouží k popisu cílů organizace. První částí je ekonomická 

dimenze, je odrazem toho, jak firmu vnímají vlastníci, management a ratingové agentury. 

Druhá, externí dimenze, definuje cíle spojené s externími skupinami, pro které musí být 

cíle jasné. Cílů má být dosaženo v určitém konkurenčním prostředí. Třetí dimenzí je 

interní dimenze. Interní dimenze stanovuje cíle, které se soustředí na interní zájmové 

skupiny. Tato dimenze zajišťuje rozvoj organizace včetně zdrojů potřebných k naplnění 

cílů napříč podnikem. Úspěch společnosti závisí na stupni splnění cílů ve všech 

http://www.strateg.cz/
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dimenzích. Vzniká zde požadavek rovnováhy v 3D, a to nejen ve struktuře každé z nich, 

ale i ve vztahu k dalším. Při stanovování cílů v dimenzích musí brát podnik v úvahu i jiné 

aspekty než jen přání zákazníka, a to například zákonné normy, etické normy, požadavky 

odborů nebo úřadů (Zich, 2012).  

Dle Witt a Meyer (2004) se proces strategického řízení sestává ze čtyř kroků, kterými 

jsou identifikování, diagnostikování, vypracování a realizování. Podnik má identifikovat 

problém, který by mohl vést k ohrožení dlouhodobého cíle, prostřednictvím signálů 

vycházejících z vnějšího i vnitřního prostředí společnosti. Následně manažer musí 

odhalit, co je hlavní příčinou problému, a definovat jeho strukturu. Po podrobném 

nahlédnutí do problému manažer volí vhodné analýzy k jeho detailní diagnostice 

a vyhodnocuje výstupy těchto analýz. Strategický problém může mít více řešení a je na 

každém jednotlivém manažerovi, aby kreativními metodami a čerpáním ze zkušeností 

nalezl alespoň jedno. Toto řešení pak musí být opět vhodnými metodami, které znají 

odpověď na otázky, jaká bude strategická odpověď a jak budeme postupovat, 

implementováno do činností naplánovaných ve strategickém plánu tom managementu. 

 

Obrázek č. 5: Strategický myšlenkový proces 

 (Zdroj: Zuzák, 2011, s. 46) 
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1.6 Business strategie 

Business strategie obsahuje strategické cíle a postupy k jejich dosažení. Může být 

chápána jako rozvinutí cílů obsažených v korporátní strategii. Obsahuje strategické cíle 

pro části rozšířeného marketingového mixu, a to pro product, price, place, promotion, 

people, process, planning, profit a productivity (Hanzelková a spol., 2013 b). Literatura 

se shoduje na tom, že nejdůležitějšími částmi jsou produkt, cena, distribuce a propagace, 

a proto jim v práci bude věnována větší pozornost.  

1.6.1 Product (produkt) 

Produkt značí vše, co společnost nabízí zákazníkům na trhu, jedná se tedy o výrobky 

i služby. Účelem produktu je uspokojit přání a potřeby. Nejedná se jen o hmotné 

předměty, ale do oblasti produktu spadají i služby, osoby, místa, organizace, myšlenky. 

Produkt je rozdělen na tři části, přičemž první částí je základní produkt. Jde o nejužší část 

produktu, jádro, které obsahuje základní přínosy, jenž v něm spotřebitelé hledají. Druhou 

částí je vlastní produkt, který obsahuje kvalitu, funkci, design, značku a balení. Tyto 

charakteristiky společně tvoří přínosy produktu nad rámec základních. Polední částí je 

rozšířený produkt, který již zahrnuje doplňkové služby, jako je záruka, poprodejní servis, 

dodání a instalace. Služby jsou potom produkty, které jsou na prodej, ale zákazník je 

nevlastní. Charakteristickými vlastnostmi služeb jsou nehmotnost, neoddělitelnost, 

proměnlivost, pomíjivost a absence vlastnictví (Kotler, 2007). 

Produkt lze definovat i z pohledu destinace. „Produkt destinace leze vymezit jako to, co 

je subjekty destinace na trhu nabízeno a co návštěvníci destinace poptávají, nakupují, 

spotřebovávají a co uspokojuje jejich přání a potřeby“ (Palatková, 2011, s. 49). Tvorba 

produktu je potom proces, který je orientován na návštěvníka dané destinace 

(Palatková, 2011). 

1.6.2 Price (cena) 

Cenou je částka, kterou společnost požaduje za svůj výrobek nebo za poskytnutí služby. 

Cena je definována jako protihodnota, za kterou je prodávající ochoten kupujícímu 

produkt zaměnit. Cena je pro podnik jedinou částí marketingového mixu, ze kterého 

plynou příjmy, ostatní prvky tvoří pouze výdaje. Jedná se o prvek velmi flexibilní, protože 
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jej lze operativně změnit po dohodě se zákazníkem. Výše ceny produktu by měla být 

spojena s jeho hodnotou a kvalitou, včetně užitku, který přinese spotřebiteli. Cena může 

být stanovena na základě nákladů (nákladově orientovaná cena), na základě poptávky 

(poptávkové orientovaná cena), na základě marketingových cílů společnosti 

(maximalizace tržního podílu, posílení image, maximalizace zisku a podobně), na základě 

hodnoty produktu vnímané zákazníkem (zákazník musí být schopen určit, jakou hodnotu 

pro něj produkt představuje). Cenu může stanovit i samotný zákazník v případě jeho silné 

vyjednávací pozice na trhu podle částky, kterou je ochoten nebo schopen za daný produkt 

zaplatit (www.is.mendelu.cz, 2017).  

Cena v oblasti destinací nabývá několika funkcí, je měřítkem nákladů a objemu produkce, 

propagačním nástrojem a zastává informační i obchodní roli (Palatková, 2011).  

1.6.3 Place (distribuce)  

Jedná se o činnosti podniku, které zajišťují přístup zákazníků k jejich výrobkům či 

službám. Cílem distribuce je zpřístupnit zákazníkům produkty pro ně v dostupném místě, 

čase i množství, které je pro ně přijatelné. Distribuce se dělí na přímou a nepřímou, 

přičemž přímá obsahuje kontakt mezi výrobce a již konečným zákazníkem. Nepřímá 

distribuce pak využívá zprostředkovatelů. Výhodou přímé distribuce je přímý kontakt se 

zákazníkem a možnost získání jeho zpětné vazby a přímé reakce na nabízený produkt, 

což může podniku přinést jinak těžce získatelné informace o nákupních preferencích 

zákazníka. Tato forma distribuce také tvoří společnosti nižší náklady. Nepřímá distribuce 

je výhodná pro rozsáhlejší trh, protože je schopna uspokojit potřeby většího množství 

kupujících. Nevýhodou je pak fakt, že mezi výrobce a zákazníka mnohdy vstupuje až 

několik mezičlánků a výrobce tak ztrácí kontrolu a přehled nad svým produktem 

(www.is.mendelu.cz, 2017). 

1.6.4 Promotion (komunikace) 

V rámci komunikace se společnost snaží přesvědčit potenciálního zákazníka ke koupi 

výrobku nebo služby. Podniky si musí klást otázky, jakým způsobem komunikovat se 

zákazníky a kolik peněz na tuto komunikace vynaložit. Komunikačními účastníky jsou 

odesílatel a příjemce, může se jednat o podnik a jeho potenciálního zákazníky, 

http://www.is.mendelu.cz/
http://www.is.mendelu.cz/
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komunikačními nástroji jsou pak média a samotná sdělení, funkcemi jsou kódování, 

dekódování, odezva a zpětná vazba. Účinná marketingová komunikace musí mít jasně 

stanovené cílové publikum, jeho potřeby a přání, včetně charakteristik. Dále musí 

definovat znalost, sympatie, preference a přesvědčení. Po dokončení těchto aktivit začne 

příprava samotného sdělení, které musí navazovat na předchozí definice a obsahovat 

jasné a účinné informace pro publikum. Aby komunikace probíhala, vybere společnost 

médium, které bude sdělení zprostředkovávat. Posledním krokem je zajištění zpětné 

vazby pro získání přehledu o povědomí zákazníků o komunikovaném produktu 

(Kotler, 2007). 

1.6.5 People (lidé) 

Jedná se o lidské zdroje a pracovníky podniku. Jsou jednou z nejdůležitějších složek, 

protože komunikují se zákazníkem přímo a vytvářejí tak obraz společnosti. Organizace 

může být pouze tak úspěšná, jako jsou úspěšní její zaměstnanci (Kotler, 2013). 

1.6.6 Process (proces) 

„Marketingový proces je proces analýzy marketingových příležitostí, volby cílových trhů, 

vytvoření marketingového mixu a řízení marketingového úsilí“ (Kotler, 2007, s. 59). 

Jedná se o procesy, které jsou nutné k uspokojování přání a potřeb zákazníků. Mohou to 

být například vývojové, výrobní, zásobovací, distribuční nebo informační procesy 

(Hanzelková a spol., 2013 b). 

1.6.7 Planning (plánování) 

V rámci této kategorie se nejedná pouze o plánování, ale také o řízení, organizaci  

a firemní kulturu. Marketing zajišťuje filozofii společnosti, jejímž hlavním cílem by mělo 

být uspokojování přání a potřeb zákazníků. Dále opatřuje vstupy pro strategické 

plánování prostřednictvím identifikace lákavých příležitostí na vybraném trhu. Marketing 

také tvoří strategie, které pomocí plánování dosahují vytyčených cílů (Kotler, 2007). 
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1.6.8 Profit (zisk) 

Zisk je nejznámějším měřítkem úspěchu podniku, je to částka, která podniku zůstane po 

odečtení celkových nákladů od celkových výnosů a základu, ze kterého se vypočítává daň 

a vyplácejí dividendy. Zisky jsou podmínkou pro vytvoření udržitelného podnikání. 

Oblast profit bere v úvahu strategické finanční cíle podniku (Maom, 2011). 

1.6.9 Produktivity (produktivita) 

Poslední oblastí rozšířeného marketingového mixu ve smyslu business modelu je 

produktivita. Zpracovává strategické cíle pro výkonnost a efektivnost procesů napříč 

společností (Hanzelková a spol., 2013 b).  

1.7 Komunikační mix 

Cílem marketingové komunikace se zákazníky je pro značnou část firem vybudování 

značky, která na trhu představuje osobnost, s níž si spotřebitelé spojují pozitivní asociace 

a vytváří tak vazby mezi sebou a značkou. Druhým cílem je pak poskytování informací 

cílovým skupinám na trhu týkající se dostupnosti produktu, změnách v produktu, 

přejmenování či přemístění. Tato část komunikace je určena nejen zákazníkům, ale 

i partnerům, dodavatelům a potenciálním investorům. Dalším cílem je vytvoření 

poptávky. Jedná se o jeden z nejdůležitějších cílů, prostřednictvím kterého je podnik 

schopen zvýšit obrat prodeje bez jakékoliv cenové korekce produktu (Přikrylová, 2019). 

Komunikační mix zahrnuje osobní i neosobní formy komunikace se zákazníky, 

nejklasičtěji se jedná o osobní prodej, reklamu, podporu prodeje, přímý marketing 

a public relations. V dnešní době úspěšnosti sociálních sítí ale ke klasickým nástrojům 

komunikačního mixu musí být přiřazeny i nástroje modernější, a to internetový 

marketing, product placement, guerilla marketing, event marketing, digitální marketing, 

mobilní marketing. V dalších částech práce budou definovány pouze ty, které mají 

potenciál využití pro návrhy v hotelu, kterým se práce zabývá. 
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1.7.1 Osobní prodej 

Komunikační nástroj osobní prodej můžeme definovat jako osobní formu komunikace, 

při které dochází k přímému kontaktu prodávajícího a kupujícího. Cílem není pouze 

prodat výrobek nebo službu, ale i vytvořit vztahy se zákazníky, které dopomohou 

k posilování image podniku. Výhodou tohoto nástroje je možnost získání zpětné vazby 

od zákazníka ihned. Nevýhodou jsou pak vysoké náklady na zprostředkování kontaktu se 

zákazníkem a také vysoké náklady na získání schopných a kvalifikovaných obchodníků 

(Přikrylová, 2019). 

1.7.2 Reklama 

Neosobní formou komunikace je reklama. Jejím cílem je propagace určitého produktu 

vybraným segmentům na trhu. Reklama využívá hromadných sdělovacích prostředků, 

které jí umožní oslovit velkou část veřejnosti, ale tato komunikace je pouze jednosměrná 

a mnohdy velmi nákladná. Principem tvorby reklamy je vytvořit koncept sdělení 

potenciálním zákazníkům, který bude kopírovat jejich přání a potřeby. Dále se stanoví 

cíle, kterých má daná marketingová kampaň dosáhnout ve vztahu k jejímu cílovému 

publiku. Pro marketingovou kampaň je stanoven i rozpočet a časový harmonogram, který 

by měl zůstat v průběhu celé realizace téměř nezměněn, z toho důvodu si podnik musí 

vytyčit v časovém harmonogramu dostatečné rezervy pro případné komplikace a definice 

nových nápadů (Foret, 2011).  

1.7.3 Podpora prodeje 

Marketingový nástroj podpora prodeje je soubor motivačních instrumentů, jejichž cílem 

je způsobit rychlejší nebo větší nákupy produktu společnosti. Je podnětem nákupu, na 

nějž navazuje reklama, jež by měla zajistit důvody tohoto nákupu. Podpora prodeje je 

orientovaná na zákazníka, ale i na obchodníky, spotřebitele i prodejce (Kotler, 2013). 

1.7.4 Přímý marketing 

„Přímý marketing je definován jako využití přímých kanálů k oslovené zákazníků 

a k doručení zboží a služeb zákazníkům bez použití marketingových prostředníků 

(Kotler, 2007, s. 642).  
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Přímý marketing se zaměřuje na konkrétního zákazníka a snaží se s ním vytvořit vazby. 

Spadá sem také one-to-one marketing i marketing na míru. Tyto formy marketingové 

komunikace přinášejí výhody jak pro zákazníka, tak i pro prodávajícího. Jednou 

z největších výhod pro prodávajícího je možnost osobního kontaktu s přesně zacíleným 

zákazníkem a okamžité získání zpětné vazby. Výhodou pro zákazníka je pak interaktivita, 

soukromí při nákupu nebo důvěryhodnost komunikace (Přikrylová, 2019). 

Formami přímého marketingu mohou být direct mail, katalogový nebo zásilkový prodej, 

internetový katalog, telemarketing i teleshopping (Boučková, 2003). 

1.7.5 Public relations 

Vztahy s veřejností, public relations (PR), jsou řízená sdělení mezi dvěma stranami. PR 

se tedy zaměřují na širokou veřejnost a jejich cílem je vytvoření dobrého jména 

společnosti. PR pracují v dlouhodobém horizontu a ke komunikaci se zákazníky využívají 

online i offline medií (Přikrylová, 2019).  

PR mohou být definovány třemi způsoby, jako informace poskytované veřejnosti, jako 

přesvědčování zaměřené na veřejnost k pozměňování jejich postojů a akcí a jako snaha 

o spojení postojů a akcí společnosti s veřejností a naopak (Bernays, 2013).  

1.7.6 Event marketing 

Event marketing se česky mnohdy nazývá zážitkový marketing a již název napovídá, že 

se jedná o aktivity, které vzbuzují emoce. Tyto emoce by měly být spojeny se společností, 

která zážitky poskytuje, a měly by být co nejpozitivnější. Emoce pak vypěstují oblíbenost 

dané značky. Marketingové eventy (události) mohou být sportovní, umělecké, 

gastronomické, společenské i jiné zábavní programy. Podstatou tohoto nástroje je získat 

cílový segment k účasti na daném eventu a vytvořit tím pozitivní vnímání značky 

(Karlíček, 2016).  

Jedná se o komunikační proces s cílem oslovení určitého vybraného segmentu na trhu. 

Cílem je sdílení skutečných zkušeností, které mají zákazníkovi zprostředkovat uvolnění 

a pobavení v rámci autentického zážitku. Event marketing má značný dopad na účastníky 

eventu, protože je podněcuje k osobní, emoční, smyslové i tělesné účasti (Kriva, 2017). 
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1.7.7 Internetový marketing 

Internetový marketing dosahuje svých cílů prostřednictvím internetu, kde vyvíjí aktivity 

spojené s usměrňováním, získáváním i udržením zákazníků. Jedná se o nepřetržitou 

činnost, protože online prostředí se v dnešní době neustále proměňuje a podniky musí 

rychle reagovat. Marketing na internetu tedy značí konverzaci, spoluúčast i posílení 

pozice zákazníka (Janouch, 2014). 

Marketing na internetu ovlivňuje sám zákazník tím, že má možnost vyhledávat dodatečné 

informace o produktech a lépe se tak rozhodnout, která nabídka je pro něj nejvýhodnější 

vzhledem k jeho přáním i finančním a časovým možnostem. Vzniká tak obrácený trh, kdy 

je role prodejce a zákazníka opačná (Přikrylová, 2019).  

1.7.8 Virální marketing 

„Virální marketing je takový způsob komunikace, kdy se sdělení s reklamním obsahem 

jeví příjemci natolik zajímavé, že je samovolně a vlastními prostředky šíří dále“ 

(Přikrylová a spol., 2010, s. 265). 

Cílem virálního marketingu je tedy přesvědčit lidi, aby marketingové sdělení sami 

předávali dál většinou pomocí internetové komunikace. Záleží na množství uživatelů, 

kteří jsou ochotni sdílet zprávu, čím více uživatelů předá zprávu dál, tím rychleji se tato 

zpráva bude šířit. Většinou se jedná o vtipné sdělení na internetu s cílem pobavit diváky, 

ale zároveň propagovat produkt společnosti. Virální marketing je levnější než jiné formy 

komunikačního mixu, protože sami uživatelé zprávy šíří bez nutnosti podniku do této 

distribuce investovat (Kotler, 2007). 
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1.8 Business model  

„Business model představuje základní princip, jak firma vytváří, předává a získává 

hodnotu“ (Osterwalder a spol., 2015, s. 14). Jedná se o plán strategie, který se skládá 

z devíti stavebních prvků: 

• Zákaznické segmenty – subjekty, na které se společnost zaměřuje. Jedná se o jádro 

business modelu, protože bez zákazníků se firma na trhu neuplatní. Zákaznické 

segmenty jsou pak skupiny lidí dle různých charakteristik. Po učinění segmentace 

trhu si podnik musí zvolit segment, na nějž se bude dále zaměřovat. 

• Hodnotové nabídky – spojení výrobků a služeb. Hodnotová nabídka z pohledu 

zákazníka znamená důvody, proč si koupí produkt u dané společnosti, a ne 

u konkurence. Produkty jsou vytvořeny na základě charakteristik vybraného 

segmentu a tak, aby plnily přání a potřeby právě této skupiny zákazníků. 

Hodnotová nabídka je souhrn předností, které jsou zákazníkům nabízeny.  

• Kanály – forma kontaktu se zákazníky. Prostřednictvím kanálů společnosti 

komunikují s vybranými segmenty zákazníků s cílem jim představit hodnotovou 

nabídku. Kanály mají několik funkcí, a to zvyšování povědomí, zákaznická 

podpora a možnost zakoupení produktu. 

• Vztahy se zákazníky – budování vztahů mezi společností a zákazníkem. Po 

vybrání segmentu, vytvoření hodnotové nabídky a kanálů si firma musí určit typ, 

jakým chce se zákazníky komunikovat a jaké vztahy chce navázat. Firmy mohou 

nabízet osobní asistenci pro vytvoření nejužšího vztahu, nebo naopak 

samoobslužné služby, při kterých nedochází k žádnému přímému kontaktu firmy 

a zákazníka. Získání a následné udržení zákazníka i navyšování prodeje mohou 

být motivací pro snahu o vytvoření vztahů se zákaznickými segmenty.  

• Zdroje příjmů – peněžní částky, které společnost získává z každého zákaznického 

segmentu. Pokud je podnik schopen odpovědět na otázku, za kolik je ochoten 

segment zakoupit produkt, může se tak stát ze segmentu zdroj příjmů. Business 

model má dva druhy zdrojů, transakční příjmy (jednorázové platby) nebo 

opakující se platby z průběžných plateb. 

• Klíčové zdroje – nejdůležitější aktiva business modelu. Klíčové zdroje slouží 

k vytvoření hodnotové nabídky, ke komunikaci se zákazníky a ke generování 
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příjmů. Tyto zdroje nemusí být pouze finanční, ale také fyzické, duševní nebo 

lidské.  

• Klíčové činnosti – nejdůležitější aktivity pro fungování business modelu. Jedná 

se o činnosti, které firma musí vykonávat, aby byla schopna úspěšně fungovat 

a vytvořit a komunikovat svoji hodnotovou nabídku.  

• Klíčová partnerství – dodavatelé a partneři. Partnerství mezi společnostmi 

vznikají z různých důvodů, kterými mohou být optimalizace business modelů, 

snížení či diverzifikace rizika. Existují čtyři typy partnerství, a to strategická 

spojenectví mezi nekonkurenty, spolupráce mezi konkurenty, společné podniky 

a vztahy mezi kupujícími a dodavateli. 

• Struktura nákladů – všechny náklady spojené s business modelem. Po definování 

klíčových zdrojů, činností a partnerství lze vyčíslit náklady související 

s fungováním business modelu (Osterwalder a spol., 2015). 

 

 

Obrázek č. 6: Business model Canvas 

(Zdroj: www.danielnytra.cz, 2019) 

http://www.danielnytra.cz/
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1.9 Value proposition Canvas  

Value proposition Canvas slouží jako podklad pro tvorbu hodnoty pro zákazníky. Skládá 

se ze dvou stran. Na jedné straně je profil zákazníka, který zobrazuje pochopení 

zákazníka, druhá strana Canvasu je mapa hodnot, která popisuje, jak chce firma tvořit 

hodnoty pro její zákazníky. Společně obě strany tvoří FIT, soulad, který je propojením 

těchto částí. Podnik tedy musí vytvořit hodnotovou nabídku pro zákazníka a pozorně 

sledovat charakteristiky jeho chování na trhu (Osterwalder a spol., 2014). 

Mapa hodnot se skládá ze tří částí, a to produkty a služby, řešení obtíží a tvorbu přínosů. 

V levé části mapy se nachází seznam produktů a služeb, které tvoří hodnotovou nabídku. 

Řešení obtíží (pain relievers) řeší, jak mohou produkty a služby nabízené firmou snížit 

obtíže (pains) zákazníků. Tvorba přínosů (gain creators) popisuje přínosy (gains) 

produktů a služeb pro zákazníky (Osterwalder a spol., 2014). 

Profil zákazníka definuje specifický segment business modelu a opět obsahuje tři části. 

Úkoly zákazníků jsou kromě úkolů i jejich problémy a potřeby, které se objevují v jejich 

každodenním životě. Obtíže (pains) jsou souhrnem negativních výsledků, překážek 

i rizik, se kterými se musel zákazník vypořádat ve vztahu k jeho úkolům. Přínosy (gains) 

popisují pozitivní výsledky a výstupy, benefity i touhy, kterých chtějí zákazníci 

dosáhnout (Osterwalder a spol., 2014). 

FIT, soulad, je vytvořen, pokud je mapa hodnot v souladu s profilem zákazníka. Jedná se 

o moment, kdy produkty a služby podniku odpovídají řešení obtíží zákazníka, přinášejí 

pozitivní výstupy odpovídající úkolům, obtížím i přínosům, jež jsou pro zákazníka 

klíčové (Osterwalder a spol., 2014). 
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Obrázek č. 7: Propojení Value proposition Canvas  

(Zdroj: Osterwalder a spol., 2014) 

1.10 Implementace strategie 

S implementací nové strategie často přichází i změna ve stupni organizace, přičemž se 

hlavně jedná o plánování a přerozdělování zdrojů. Na rozdělení zdrojů působí 

předpokládaný stupeň změny a míra centrálního řízení, kdy jednotlivé organizační 

jednotky podniku musí obdržet detailní plán. Po rozdělení zdrojů se management podniku 

zaměří na klíčové úkoly, což jsou ty, které mohou zajistit úspěch nové implementované 

strategie. Společně s klíčovými úkoly je nutné si i seřadit aktivity a vybrat ty prioritní. 

Nová strategie může zahrnovat i nutnost změny organizační struktury společnost 

a potřebu využít podnik mimo společnost, který bude vykonávat část aktivit, tedy využití 

outsourcingu. Zaměstnanci podniku musí obdržet informace o nové strategii a návod, 

jakým způsobem si management firmy představuje nové pracovní standardy. Tyto prvky 

budou zakotveny v nově vzniklé firemní kultuře, která dopomůže podniku k dosáhnutí 

nových strategických cílů. Tomuto dopomůže i úprava motivačního systému, který bude 

opět vytvořen v souladu s novou strategií. Pro efektivní zpracovávání dat a jejich analýzu 

pro usnadnění práce zaměstnanců může společnost využít podporu informačních 

systémů. Pro měření výkonnosti společnosti existuje ukazatel Balanced Scorecard, jež 

Tvorba přínosů 

Řešení obtíží 

Produkty 

a služby 
Úkoly  

zákazníků 

Obtíže 

Přínosy 
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umožňuje snadnější pochopení strategie a je zaměřen na řízení strategických cílů 

(Košťan a spol., 2002). 

Největší vliv na formulaci a implementaci strategie rozvoje hotelového podnikání mají 

následující skupiny faktorů:  

• zahraniční a vnitřní politická situace v zemi, ovlivňující výběr cestování destinace 

potenciálních hostů, včetně účelu cestovního ruchu,  

• ekonomická situace v zemi, určování bonity občanů a finanční situace organizací, 

které chtějí využít ubytovacích služeb, 

• právní a vládní podpora hotelového průmyslu na federální i regionální úrovni; 

• demografická situace a další faktory spojené s přítomností kvalifikovaného 

personálu pro práci v podnicích hotelového podnikání,  

• vědecké a technologické prostředí, které poskytuje pohostinství moderní 

vědeckotechnická a informační řešení odpovídající světové úrovni,  

• sociokulturní a socio-psychologické prostředí, které určuje postoj společnosti 

k domácím i zahraničním turistům (Zaitseva a spol., 2016). 

1.11 Souhrn teoretických východisek 

Teoretická východiska diplomové práce zpracovávají základní pojmy týkající se 

strategického řízení rozvoje společnosti. Rozebírá business strategii, která vyjadřuje 

základné strategické cíle a cesty vedoucí k jejich dosažení (Hanzelková a spol., 2013 a). 

Práce se dále zabývá konkurenceschopností, která vyjadřuje ekonomickou výhodu jedné 

firmy nad jinou (Marinič, 2008). Je zde popsána i konkurenční výhoda a konkurenční 

prostor. Pro potřeby diplomové práce bylo nutné definovat tvorbu hodnoty pro zákazníka, 

která závisí na schopnosti produktu uspokojit přání a potřeby zákazníka (Kotler a spol., 

2007). Pro účely řešení práce byl vybrán model business strategie postavený na 

marketingovém mixu, tedy na produktu, ceně, distribuci a propagaci.  

V práci je dále využit i business model Canvas a Value proposition Canvas, které jsou 

inovativním přístupem tvory business strategie. Business model Canvas se skládá z devíti 

klíčových prvků, které jsou součástí každého business modelu. Tyto prvky se přehledně 

zpracovávají na jeden list A4. Value proposition Canvas pak slouží pro tvorbu hodnoty 

pro zákazníky dané společnosti (Osterwalder a spol., 2015).  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Analytická část je složena ze základních údajů o společnosti, včetně popisu oboru, ve 

kterém podniká. Dále jsou zde provedeny analýzy, které hodnotí aktuální stav 

společnosti, atraktivitu odvětví, ve kterém se pohybuje, její zákazníky i konkurenci.  

2.1 Základní představení společnosti  

Hotel Popradské pleso spadá pod společnost Relief Slovakia spol. s r.o., která vznikla 

19. září 1996 zápisem do obchodního rejstříku Slovenské republiky. Sídlo společnosti se 

nachází v obci Vráble na ulici Moravská. Třetinovými společníky jsou Ing. Mária 

Majková, JUDr. Mária Domčeková a Mária Domčeková. Každý ze společníků vložil do 

podniku základní kapitál ve výši 10 000 eur. Prokuristou společnosti je Ing. Ján Májka, 

za společnost jedná prokurista samostatně. Prokurista podepisuje za společnost tak, že 

k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis 

(www.finstat.sk, 2019).  

Jedná se o společnost s ručením omezeným, která se nachází v soukromém vlastnictví 

členů jedné rodiny. Předmětem činnosti společnosti je prodej na přímou konzumaci jídla 

a nápojů, půjčovna sportovních potřeb, obchodní činnosti v rozsahu volné živnosti, 

zprostředkovatelská činnosti, směnárenská činnosti, pohostinská činnosti, ubytovací 

služby a pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb spojených 

s pronájmem (www.finstat.sk, 2019). 

Relief Slovakia spol. s r.o. 

IČO:  35698535 

DIČ:  2020310952 

Sídlo:  Moravská 280, 952 01 Vráble, SK 

Den zápisu do ORSR:  19. září 1996 

SK NACE:  55100 Hotelové a podobné ubytování 

 55909 Ubytování v ubytovnách a ostatní 

dočasné ubytování (www.finstat.sk, 2019). 

http://www.finstat.sk/
http://www.finstat.sk/
http://www.finstat.sk/
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Dle grafu 1 je patrné, že tržby společnosti, která zaštiťuje analyzovaný hotel, se v letech 

2016, 2017 a 2018 drží na stejné částce, a to 1,1 milionu eur. Do roku 2016 tržby s malými 

kolísáními rostly.  

 

Graf 2 zobrazuje hodnoty zisku společnosti v letech 2010–2018. Nejvyššího zisku 

dosáhla společnost v roce 2016, a to 89 516 €. V roce 2018 pak měla zisk 67 103 €. 

Propad podnik zaznamenal v roce 2011, kdy vykázal ztrátu v hodnotě 43 615 € 

v důsledku probíhající rekonstrukce hotelu.  

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Vývoj tržeb společnosti Relief Slovakia 

(Zdroj: www.finstat.sk, 2019) 

 

Graf č. 2: Vývoj zisku společnosti Relief Slovakia 

(Zdroj: www.finstat.sk, 2019) 

 

http://www.finstat.sk/
http://www.finstat.sk/
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2.2 Analýza 7S 

Tato analytická technika se používá pro hodnocení kritických faktorů organizace. Byl 

vytvořen sedmi prvkový způsob rozdělení podniku na tyto komponenty: strategie, 

struktura, systémy, styl, spolupracovníci, schopnosti, sdílené hodnoty (Waterman a spol., 

1980).  

Strategie 

Hlavní cíl společnosti, který byl stanoven před 8 lety, oprava a modernizace interiéru 

hotelu, byl naplněn po dokončení rekonstrukce hotelu, která byla ukončena před dvěma 

lety. Aktuálně vedení nevyužívá ucelený koncept strategického řízení. Hotel je ve stavu 

stagnace a nemá záměry rozvoje. Formální cíle vymezeny ve společnosti nejsou, cílem 

managementu je ale udržet stávající stabilní stav, do kterého se hotel za poslední 2 roky 

po rekonstrukci dostal a pomocí marketingových aktivit získat nové zákazníky v období 

zimy, tedy mimo sezónu, kdy je hotel v červených číslech a jeho obsazenost se pohybuje 

mezi pouhými 10 až 40 % (rozhovor, 2019).  

Struktura 

Organizační struktura podniku je liniová. Formálně mají nevýznamnější pravomoc 

majitelé podniku, kteří také společně podnik řídí. Na řízení samotného hotelu má však 

největší vliv správce, který je přímo podřízený majitelům a řídí všechny zaměstnance 

hotelu. Pro větší přehlednost byla vytvořena role vedoucího směny, který má dohled nad 

ostatními zaměstnanci kuchyně a restaurace ve své směně. Vedoucí směny je podřízený 

správci a podává mu informace o dění na pracovišti. Dále je v hotelu funkce recepčního, 

který se věnuje nově příchozím i odchozím hostům, ale v případě potřeby pomáhá na 

jiných pracovištích. Počet zaměstnanců se liší podle toho, zda je období sezóny nebo 

období mimo sezónu. V podniku tedy pracuje 10 – 19 zaměstnanců (rozhovor, 2019). 
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Systémy 

Software, jenž je v hotelu používán, pracuje s pokladnou, kam jsou zadávány objednávky 

v restauraci, je zde sledován i množství zboží na skladě a zápisy z inventur, stejně tak 

program nabízí i přehledy tržeb. Ubytování si zákazníci mohou rezervovat 

prostřednictvím portálu Booking.com, kde je k dispozici vždy určitý počet pokojů. 

Rezervační formulář, který má hotel na svých stránkách, odešle prostřednictvím e-mailu 

poptávku do hotelu, kde musí recepční ověřit dostupnost pokojů a odeslat zpětnou vazbu 

na poptávku zákazníkovi. K zaznamenání rezervovaných pobytů využívá hotel tabulky 

v Excelu. Pro komunikaci se zákazníky hotel využívá dostupných kanálů, jako jsou 

rezervace pokojů přes internet či telefonicky (rozhovor, 2019). 

Styl 

Styl práce vedoucího podniku, správce, by se dal charakterizovat jako velmi 

centralizovaný. Tento správce řídí celý chod hotelu, což může způsobovat značné 

problémy při většímu návalu pracovních povinností nebo v případě, že je správce 

indisponovaný. Ostatní zaměstnanci sice mohou rozhodovat o každodenních 

záležitostech, ale jakékoliv důležitější rozhodnutí musejí být odsouhlasena právě 

správcem, potažmo majiteli. Tento způsob vede ke zpomalení procesu změn ve 

MAJITELÉ

SPRÁVCE

RECEPČNÍ
VEDOUCÍ 
SMĚNY

ČÍŠNÍCÍ

KUCHAŘI

ÚKLID POKOJSKÉ

Obrázek č. 8: Struktura Hotelu Popradské pleso 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2019) 
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společnosti. Informovanost o jakýchkoliv změnách je potřebná pro všechny zaměstnance, 

aby byli schopni se adaptovat a dodržovat nová rozhodnutí vedení Je v podniku jediným 

správcem a závisí na něm velké množství rozhodnutí. Z tohoto důvodu by bylo vhodné 

delegovat více pravomocí na ostatní zaměstnance společnosti nebo vytvořit novou pozici, 

například zástupce správce, který by sice byl přímo podřízený správci, ale mohl by mu 

pomoci zprostředkovávat kontakt mezi ostatními zaměstnanci a ním samotným 

(rozhovor, 2019). 

Spolupracovníci 

Zaměstnanci podniku se ve většině případů znají osobně a jsem spolu v každodenním 

kontaktu. Vzhledem k tomu, že se hotel nachází ve Vysokých Tatrách, není snadné se pro 

zaměstnance dopravovat do práce, a proto jsou vytvořeny týdenní nebo dvoutýdenní 

směny, kdy pracovníci přespávají v hotelu a jsou tedy společně v úzkém kontaktu. 

Společnost velmi podporuje sounáležitost svých zaměstnanců a umožňuje jim společné 

akce v prostorách hotelu. Tyto akce jsou pro spolupracovníky prospěšné, protože slouží 

jako stmelovací prvek mezi lidmi, kteří se každodenně potkávají na pracovišti. Dobré 

vztahy na pracovišti pak přispívají k příjemné atmosféře napříč celým hotelem, kterou 

pociťují i samotní hosté (rozhovor, 2019). 

Schopnosti 

Zaměstnanci nemusejí mít žádné speciální vzdělání pro možnost uplatnění v hotelu. 

Ačkoliv je výhodou praxe v oboru pohostinství, není pro vedení nutností. Všichni 

zaměstnanci projdou v počátcích své práce školením. Nejdůležitější je pro majitele 

i správce, aby byli zaměstnanci k hostům milý, zdvořilý a ochotní pomoci. Personál se 

ale často střídá, a tak dochází k nedostatečné kvalifikaci některých zaměstnanců. Na 

pozici správce majitelé požadují schopnost komunikace se zaměstnanci i zákazníky, 

stejně jako organizační schopnosti (rozhovor, 2019). 
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Sdílené hodnoty  

Aby byl zákazník spokojený, je nutné plnit jeho přání a potřeby. Tento fakt si vedení 

podniku uvědomuje, a proto klade důraz na vhodné jednání se zákazníky. Součást firemní 

kultury je poskytování kvalitních služeb prostřednictvím vyškoleného a příjemného 

personálu. Zaměstnanci si uvědomují, že na jejich přístupu k zákazníkům velmi záleží 

a že svým jednáním utvářejí vnější pohled lidí na hotel, z čehož mohou pociťovat 

důležitost své osoby v podniku a být tak motivování k co nejlepším pracovním výkonům 

(rozhovor, 2019). 

Tabulka 1 zobrazuje matici synergií faktorů rámce 7S, vyjadřuje vazby mezi faktory 

a určuje, jakým způsobem se vzájemně ovlivňují. Některá ovlivnění jsou žádoucí 

a některá naopak nežádoucí. Z tabulky vyplývá, že neexistence informačního systému ve 

společnosti má nežádoucí vliv jak na strategii, tak i na samotné zaměstnance. V tabulce 

jsou červeně označeny ty vazby, na kterých je třeba pracovat a vylepšovat, modře pak 

vazby, které jsou pozitivní a společnost se jim věnovat nemusí.  

Negativní vazby se týkající především strategie, která v podniku neexistuje a nemá žádný 

rozvojový cíl. Jediné cíle, kterých se management snaží pravidelně dosahovat, je 

vyplácení ročních dividend. Centralizovaná moc do vedoucího hotelu působí také jako 

nežádoucí faktor, protože odpírá ostatním zaměstnancům větší pravomoci 

a odpovědnosti, které by mohly vést k větší motivaci naplňování strategických cílů 

společnosti. Podnik nevyužívá komplexnější informační systém, který by mu ulehčil práci 

s rezervacemi pokojů. Pozitivní vazby se týkají především firemní kultury a vtahů mezi 

zaměstnanci, můžeme je pozorovat u sdílených hodnot a spolupracovníků, kteří 

prostřednictvím teambuildingových aktivit a týmové práce navazují vztahy a budují tak 

příjemnou atmosféru v pracovním prostředí. 

Vazby stejných faktorů v tabulce můžeme definovat jako změnu mezi stávajícím stavem 

a budoucí úpravou daného faktoru.  

• 1S = silnější firemní kultura zaměřená na motivaci zaměstnanců a společné 

dosahování cílů,  

• 2S = vytvoření představy do budoucna a dlouhodobých cílů společnosti, 
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• 3S = rozdělení pravomocí a odpovědnosti, nižní koncentrace pravomocí vedoucího,  

• 4S = využívání informačního systému k rezervacím pokojů, 

• 5S = snížení centralizace moci, 

• 6S = neustálá týmová práce a podpora, 

• 7S = důraz na rekvalifikaci zaměstnanců. 

 

Tabulka č. 1: Matice faktorů 7S  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle www.liborfriedel.cz, 2020) 
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Sdílené 

hodnoty 
1S 

pozornost na 

kvalitu 

liniová, 

pozice 

vedoucích a 

podřízených 

zaměstnanci 

rozumí 

používaným 

systémům 

zdlouhavý 

přístup k 

informacím 

týmová 

práce 
ochota učit se 

Strategie 
touha 

dosáhnout 
cílů 

2S 
rozdělené 

odpovědnosti 
a pravomoci 

strategie 

nezahrnuje 

informační 
systémy 

nejkvali-

fikovanější 

člověk řídí 
podnik 

tlak na 

zaměstnance 

v období 
sezóny 

rekvalifikace 

zaměstnanců 

Struktura 

spoléhání 

na 

fungování 

týmu 

potřeba 

rozmělnění 

pravomocí 
3S 

nepravidelné 

sdílení 

informací 

centralizace 

moci 

respekt 

vedoucích 
komunikace 

Systém 

systém 

nepodpo-
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firemní 
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systém 

v podniku 

neexistuje 

informace 

nejsou 

dostupné pro 
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4S 

zodpověd-

nost leží na 

jednom 

zaměstnanci 

nedokonalý 

systém 

nejsou 

potřeba 

znalosti 

Styl 
centralizace 

moci 

centrali-

zované 

vedení vede 

k 
složitějšímu 

uplatňování 

strategie 

vedoucí má 

nejvíce 
pravomocí 

možnost 

využití 

informačních 
systémů 

5S 
podpora 

vzájemných 
vztahů 

snaha o co 

nejlepší 
výsledky 

Spolu-

pracovníci 

vzájemná 

spolupráce    

a podpora 

motivace 

dosahovat 

cílů 

zaměstnanci 

mají 

rozdělené 

úkoly 

touha 

využívat lepší 

systémy 

nevyrovnané 

rozmělnění 

odpovědnos

ti 

6S 
vzájemné 

učení 

Schopnosti 
touha 

zlepšovat     

a učit se 

rekvalifikace 

podpoří 

strategii 

získané 
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práce se 

systémy 
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větší 

pravomoci 

chuť se 
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7S 

http://www.liborfriedel.cz/
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2.3 Zhodnocení nabídky hotelu pomocí marketingového mixu 

Na základě informací získaných z webových stránek, návštěvy hotelu a také od 

zaměstnanců společnosti bude provedena analýza marketingového mixu 4P.  

Hlavním produktem, který Horský hotel Popradské pleso nabízí svým zákazníkům, je 

možnost ubytování v hotelu, jež je rozděleno do několika variant, které jsou detailně 

popsány v příloze. Druhým produktem je pak stravování v restauraci, která zajišťuje jídla 

a nápoje jak pro ubytované hosty, tak i pro jednorázové návštěvníky. Z doprovodných 

produktů mohou dále využívat společenských prostorů v hotelu, které nabízejí hru biliard 

či stolní fotbal. Přes léto je dětem i dospělým k dispozici lezecká stěna umístěná na vedle 

hotelu. Den si mohou turisté zpříjemnit i pobytem ve finské sauně nebo wellness kádi. 

Pro děti je zde připravené malé hřiště s altánkem i houpačkou.  

Aktivity v okolí hotelu, které jsou uvedeny na jeho webových stránkách s cílem přilákat 

právě jejich milovníky, jsou turistika, horolezectví, skialpinismus, cyklistika, lyžování 

a příroda. Z hlediska turistiky je Popradské pleso skvělým výchozím bodem na túry na 

vrchol Rysy, Velké Hincovo pleso nebo na Štrbu. Nejbližší lyžařský svah se nachází na 

Štrbském plesu, a proto tato kategorie budí dojem, že by se měli hostě raději ubytovat 

právě na již zmíněném Štrbském plesu. Cyklistika je možná po asfaltové cestě vedoucí 

k Popradskému plesu, která je zároveň i turistickým chodníkem. Hotel ve spolupráci 

s horskými vůdci nabízí skialpinistické túry v obtížnostech od lehké, pro maximální počet 

šesti osob, až po velmi náročnou, která je určena pro maximálně dva zkušené skialpinisty 

(www.popradskepleso.sk, 2019).  

 

 

 

 

 

http://www.popradskepleso.sk/
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Tabulka č. 2: Ceny ubytování v Horském hotelu Popradské pleso  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle www.popradskepleso.sk, 2019) 

Horský hotel Popradské pleso 

  1 noc/pokoj 

Standartní pokoj 

2 lůžka 80 € 

3 lůžka 110 € 

4 lůžka 135 € 

Superior 2 lůžka 90 € 

Superior plus 2 lůžka 100 € 
 1 noc/lůžko 

Turistické ubytování 1 lůžko 20 € 

Turistické ubytování A 1 lůžko 24 € 

Přímá distribuce zákazníků do hotelu probíhá v samotném hotelu nebo prostřednictvím 

webových stránek společnosti. Nepřímou formu distribuce pro hotel zařizují weby jako 

booking.com, google.cz nebo findhotel.net, které svým zákazníkům nabízí možnost 

ubytování právě v hotelu Popradské pleso.  

Nejvyužívanějším způsobem propagace hotelu je internetový marketing. Hotel si platí 

inzerci na webu Google.cz, která uživatelům poskytuje základní informace o hotelu, jeho 

adresu, lokalitu s odkazem na mapy, webové stránky hotelu i možnost zajistit si zde pobyt 

prostřednictvím webu Booking.com. Tato inzerce také obsahuje recenze na hotel a jeho 

celkové hodnocení zákazníky. Organické vyhledávání zobrazí webové stránky hotelu pod 

placenými reklamami jako první, to značí, že hotelový web je aktualizovaný, obsahuje 

klíčová slova i odkazy na rezervační formulář a facebookové stránky. Web hotelu je tedy 

pro uživatele brán jako přínosný a přehledně zpracovaný. Při zadání hesla Popradské 

Pleso se webové stránky hotelu opět zobrazí jako první v neplacené části prohlížeče. Při 

napsání hesel Tatry ubytování, Tatry ubytování pleso nebo pleso ubytování se web hotelu 

Popradské pleso nezobrazí. Odkazy vedou uživatele pouze k návštěvě Štrbského plesa. 
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Obrázek č. 9: Web hotelu Popradské pleso  

(Zdroj: www.popradskepleso.sk, 2020) 

Ze sociálních sítí je Hotel Popradské pleso aktivní pouze na Facebooku a Instagramu. 

Facebooková stránka Horský hotel Popradské pleso se líbí 5 924 lidem, uživatelé zde 

mohou najít základní informace o hotelu, webovou stránku i telefonní číslo. Příspěvky 

hotel na svoji hlavní stránku vkládá průměrně pětkrát za měsíc, tato frekvence se liší, 

pokud hotel pořádá akce, například oslavu nového roku nebo uzavírání turistických 

stezek, intenzita facebookových postů roste. Hotel tuto sociální síť využívá především 

k propagaci vlastních akcí a vkládání fotografií z nich i fotografií interiéru a okolí hotelu. 

Na Instagramu má popradske_pleso 1 413 sledujících, ale hotel moc fotografií nepřidává, 

za rok 2019 se jednalo pouze o 7 snímků. Jedná se především o profesionální fotografie 

panoramat hotelu i Popradského Plesa, jak v zimním, tak i v letním období. V roce 2020 

na Instagramu nové příspěvky zatím nepřibyly. Důvodem neaktivity společnosti je fakt, 

že podnik nemá vytvořenou samostatnou pozici marketéra, který by se staral o web 

a sociální sítě. Občasné příspěvky na sociální sítě vkládá recepční na podnět vedoucího 

hotelu.  

V tabulce 3 jsou uvedeny některé ze statistik za rok 2019, které nabízí Facebook. Byly 

vybrány denní statistiky, které se týkají dosahu stránky, návštěv uživatelů i nárůstu či 

poklesu fanoušků stránky. Dle tabulky je patrné, že nejintenzivnějším kvartálem je pro 

tuto facebookovou stránku IV. kvartál, kdy stránka získala nejvíce fanoušků a byla 

nejčastěji navštěvovaná v daném roce.  

http://www.popradskepleso.sk/
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Tabulka č. 3: Přehled interakcí na Facebooku 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2020) 

Facebook 

  I. kvartál  II. kvartál  III. kvartál  IV. kvartál 
Celkem za 

rok  

Daily New Likes 176 145 173 1 175 1 669 

Daily Unlikes 19 21 18 50 108 

Daily Organic 

Reach 
113 157 110 133 104 991 361 286 689 567 

Daily Viral 

Impressions 
143 771 79 596 112 719 443 294 779 380 

Daily Logged-in 

Page Views 
852 728 933 3 159 5 672 

Daily Total 

Consumers 
8 813 4 745 7 555 27 308 48 421 

Názvy řádků v tabulce 3 jsou vysvětleny následovně:  

• Daily New Likes = To se mi líbí – počet nových lidí, kteří dali stránce to se mi 

líbí (jedineční uživatelé), 

• Daily Unlikes = Odstranění to se mi líbí – počet nových lidí, kteří odstranili to se 

mi líbí ze stránky (jedineční uživatelé), 

• Daily Organic Reach = Denní dosah – počet lidí, kteří viděli jakýkoli obsah ze 

stránky nebo o stránce, vstoupili na obrazovku prostřednictvím neplacené 

distribuce. To zahrnuje příspěvky, příběhy, nahlášení, sociální informace od lidí, 

kteří komunikují se stránkou a další (jedineční uživatelé), 

• Daily Viral Impressions = Denní virální dojem – kolikrát jakýkoli obsah ze 

stránky nebo o stránce vstoupil na obrazovku uživatele. Informace zobrazují, když 

přítel uživatele vidí stránku, příspěvek nebo příběh. To zahrnuje i případ, kdy se 

příteli nějakého uživatele líbí stránka nebo ji sleduje, když se zapojí do příspěvku 

nebo sdílí fotku stránky (celkový součet), 

• Daily Logged-in Page Views = Denní zobrazení – počet zobrazení stránek od 

uživatelů přihlášených na Facebook (jedineční uživatelé), 

• Daily Total Consumers = Denní spotřebitelé – počet lidí, kteří klikli na kterýkoli 

z obsahů. Příběhy, které jsou vytvářeny bez kliknutí na obsah stránky, nejsou 

zahrnuty (jedineční uživatelé). 
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Společnost vyrábí několik reklamních produktů, které si mohou hosté na památku 

zakoupit na recepci hotelu. Jedná se o čepice, kšiltovky, ponožky, trička, magnety, 

klíčenky, otvíráky, zápisníky a propisky. Co se týče reklamy, kromě cedule u turistického 

chodníku směrem na Popradské Pleso, si společnost neplatí žádnou inzerci v podobě 

bannerů nebo letáku. V Bratislavě před několika týdny jezdila tramvaj s reklamou na 

pobyt na Popradském plesu, který zde ale umístil web Booking.com a hotel tedy tuto 

reklamu nefinancoval.  

 

Obrázek č. 10: Reklamní předmět Popradské pleso 

(Zdroj: www.popradskepleso.sk, 2020) 

Kromě již zmíněných forem propagace se hotel jiným způsobem nesnaží zviditelnit. 

Vzniká zde prostor pro investici do nové formy propagace a zvýšení aktivity na dnešních 

velmi populárních sociálních sítích. Příležitostí pro hotel je i nová poptávka zákazníků 

pro jeho produktech, jak stávajících, tak i nově vytvořených.  

2.4 Vymezení trhu 

Vymezení trhu bude provedeno dle několika kritérií, a to dle lokality, ve které působí, dle 

oboru, na kterém se analyzovaný hotel pohybuje, dle rozsahu služeb, které nabízí 

společnosti i její konkurence a dle geografického původu zákazníků. 

Trh, na kterém se analyzovaný hotel pohybuje, je trhem služeb v oblasti ubytování 

nacházejícím se ve Vysokých Tatrách na Slovensku. V následujících částech práce bude 

trh popsán z hlediska konkurence a zákazníků. Ve smyslu konkurence byly vybrány 

http://www.popradskepleso.sk/
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hotely, které disponují podobnou lokalitou jako hotel Popradské pleso, protože právě 

lokalita je značnou součástí rozhodování zákazníků, proč navštívit právě oblast Vysokých 

Tater. Dle mého názoru je z vybraných ubytovacích zařízení z hlediska rozsahu 

nabízených služeb, kvality a celkového vnímání značky na nejnižší úrovni Majláthova 

chata a na nejvyšší pak Grand Hotel Kempinski High Tatras. Horský hotel Popradské 

pleso necílí na úroveň Hotelu Kempinski, který nabízí luxusní služby za vysoké ceny 

a z tohoto důvodu bude dále více popsán hotel Patria, který představuje dosažitelnou 

úroveň.  

Hotelnictví 

Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky ustanovuje základní charakteristiky 

hotelů ve vyhlášce 277 z roku 2008. Hotel je zde definován jako přechodné ubytování 

pro hosty, jež má kapacitu více než 10 pokojů. Hostům dále poskytuje i možnost 

stravování, rekreační a společenské služby. Horský hotel je pak specifikací klasického 

hotelu, který je umístěný v horském terénu, který často nebývá propojený na síť cest 

(www.zakonypreludi.sk, 2019). 

Dle Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky bylo ke konci roku 2018 počet 

ubytovacích zařízení na území Slovenské republiky 4 007, v roce 2017 to bylo celkem 

3 495 ubytovacích zařízení. V kategorii horské hotely bylo v témž roce 80 hotelů. Počet 

horských hotelů se sice zvyšuje, ale velmi pomalým tempem, v roce 2016 bylo na 

Slovensku 79 horských hotelů. V roce 2017 se na Slovensku ubytovalo 5 375 475 lidí, 

z čehož 248 826 právě v horských hotelech. Tento počet se také postupně zvyšuje, v roce 

2016 využilo 225 367 návštěvníků ubytování v horských hotelech 

(www.slovak.statistics.sk, 2019). 

Zákazníci 

Ve smyslu vymezení trhu dle zákazníků hotel cílí na obyvatele nejen Slovenské 

republiky, ale i na zahraniční hosty. Velkou částí struktury hotelových hostů vedle 

Slováků jsou Češi a Poláci, kteří mají do Vysokých Tater poměrně blízko a oceňují fakt, 

že zde nevznikají takové jazykové bariéry jako při návštěvě jiných zemí. Kvůli množství 

zahraničních hostů by měl hotel zvýšit propagaci zaměřenou právě na tyto národy. Známý 

http://www.zakonypreludi.sk/
http://www.slovak.statistics.sk/
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turistický průvodce Lonely Planet označil v letošním roce Vysoké Tatry jako evropskou 

nejlepší destinaci pro výlety na léto, čímž tak přilákal do těchto míst více zahraničních 

turistů než v minulých letech. V roce 2018 využilo 701 642 Čechů ubytování v zařízení 

na Slovensku, druhou nejpočetnější zahraniční skupinou byli Poláci, kterých na 

Slovensko zavítalo 225 899.  Dalšími významnými národnostmi navštěvujícími 

Slovensko jsou obyvatelé Německa, Maďarska a Rakouska. V rámci Slovenské republiky 

využily 3 340 380 Slováků ubytovacích zařízení ve své zemi (www.slovak.statistics.sk, 

2020). 

Zákazníci jezdí do oblasti Vysokých Tater především proto, aby si užili turistiky, kterou 

hory nabízejí. V období zimy je ale většina turistických stezek uzavřená nebo nepřístupná 

a trh je tak nastavený na přání lyžařského svahu, který bohužel v oblasti hotelu není 

z důvodu lavin bezpečný. V případě trvalého uzavření turistických stezek nacházejících 

se v oblasti Horského hotelu Popradské pleso by návštěvnost hotelu klesla kritickým 

způsobem. Pro hotel by také byla zničující změna preferencí zákazníků, kteří by místo do 

hor v Tatrách začali jezdit na jiná místa a jejích přání by neplnila turistika ale all inclusive 

na pláži v luxusním hotelu. 

2.5 Analýza konkurence 

Analýza konkurence zobrazí nabídky hotelů v oblasti Popradského a Štrbského plesa 

a horského hotelu Sliezky dom. Tyto hotely byly vybrány z důvodu podobné lokality, 

jakou disponuje hotel Popradské pleso.  

http://www.slovak.statistics.sk/
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Obrázek č. 11: Mapa lokality Horského hotelu Popradské pleso 

(Zdroj: www.google.cz, 2020) 

2.5.1 Popradské Pleso  

Na břehu Popradského Plesa se nachází pouze dvě ubytovací zařízení, a to Horský hotel 

Popradské pleso a Majláthova chata. 

Majláthova Chata 

Jediným konkurentem hotelu Popradské pleso, který se nachází v těsné blízkosti 

u Popradského Plesa, je pouze Majláthova chata. Jedná se o ubytovací zařízení, které pro 

návštěvníky nabízí pobyt ve dvoulůžkovém, čtyřlůžkovém nebo v turistickém pokoji 

s celkovou kapacitou ubytování 15 osob.  

Ceny pokojů se liší pro období sezóny 1 (1. 6. – 30. 9.) a pro období mimo sezónu 2 (1. 

10. – 31. 5.). Dvoulůžkový pokoj si hosté mohou pronajmout v období sezóny za 80 €/noc 

a mimo sezónu za 30 €/noc. Čtyřlůžkový pokoj pak vyjde návštěvníky na 160 €/noc 

http://www.google.cz/
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v sezóně a 60 €/noc mimo sezónu. Turistický pokoj stojí na noc v sezóně 40 € a mimo 

sezónu 15 €. Chata nepovoluje návštěvníkům, kteří zde nocují, žádná zvířata. K ceně 

ubytování musí návštěvníci připočítat místní daň v hodnotě 1 euro na osobu. Kromě 

ubytování chata poskytuje i stravování ve své restauraci. Hostům nabízí snídaně za 6 € 

na osobu a průběhu dne pak výběr z několika jídel v restauraci (www.majlatka.sk, 2020). 

Vzhledem k faktu, že chata nedisponuje parkovacími místy pro hosty a není oprávněna 

k vystavování povolení k vjezdu na cestu od zastávky Popradské pleso, svým hostům 

nabízí možnost vývozu na chatu za poplatek 5 euro za osobu (www.majlatka.sk, 2020). 

Tabulka č. 4: Nabídka Majláthovy chaty  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle www.majlatka.sk, 2020) 

Majláthova chata 

  období 1 období 2 

Dvoulůžkový pokoj  1 noc /pokoj 80 € 30 € 

Čtyřlůžkový pokoj  1 noc /pokoj 160 € 60 € 

Turistický pokoj 1 noc/osoba 40 € 15 € 

Kromě ubytování a stravování nabízí Majláthova chata možnost organizace oslav nebo 

firemních večírků a jiných uzavřených společností ve svých prostorách. Jejich nabídka 

zajistí oslavu na míru dle stanovených požadavků zákazníků (www.majlatka.sk, 2020). 

Majláthova chata se prezentuje na svých webových stránkách jako místo se skvělou 

lokalitou, kterou zdůrazňuje v úvodních fotografiích. Kromě lokality se snaží zvýraznit 

i restauraci, která je zobrazena na obrázku 12 níže. Chata tak cílí především na turisty, 

kteří navštíví Popradské pleso a chtějí si v okolí dát občerstvení.  

 

http://www.majlatka.sk/
http://www.majlatka.sk/
http://www.majlatka.sk/
http://www.majlatka.sk/
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V rámci propagace má Majláthova chata vytvořený profil na Facebooku, má zde 718 

odběratelů a v letošním roce je o mnoho aktivnější než v roce 2019. Příspěvky se týkají 

především fotografií sněhu a samotné chaty. Společnost vlastní od roku 2011 i profil na 

Twitteru, kde byl poslední příspěvek přidán v roce 2017 nejspíš z důvodu malého počtu, 

sedmi, sledujících. Dalších sociálních sítí společnost k propagaci nevyužívá. 

Majláthova chata patří pod společnost Equis invest consulting spol. s r.o., která má pouze 

jediného společníka. Mezi lety 2006–2011 chata procházela rekonstrukcí. V letech 2014 

a 2015 pak společnost vykázala zisk, ale v toce 2016 se opět propadla do ztráty. 

Z posledních dostupných výkazů z roku 2018 je patrné, že společnost opět produkuje 

zisk.   

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12: Web Majláthova chata 

(Zdroj: www.majlathka.sk, 2020) 

 

http://www.majlathka.sk/
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Tržby společnosti Equis invest consulting spol. s r.o. nejsou konzistentní, ale 

v dlouhodobém horizontu můžeme konstatovat, že se postupně zvyšují. Výkyv v roce 

2015, kdy společnost dosahovala tržeb až 1,4 milionu eur, byl způsoben změnou stavu 

zásob.  

 

 

 

 

 

2.5.2 Štrbské pleso 

Štrbské pleso je ledovcové jezero, které se nachází ve Vysokých Tatrách na Slovensku 

ve spojnici Furkotské a Mlynické doliny. Leží v nadmořské výšce 1 347 metrů a má 

rozlohu 20 hektarů. Je centrem Vysokých Tater také z důvodu vynikajícího výchozího 

bodu pro turistiku a běžecké i sjezdové lyžování. V dnešní době je Štrbské pleso velmi 

populárním místem pro trávení volného času především rodin s dětmi, a proto zde operuje 

velké množství ubytovacích zařízení (www.vysoke-tatry.cz, 2020).  

Graf č. 3: Vývoj zisku Equis invest consulting 

(Zdroj: www.finstat.sk, 2020) 

 

Graf č. 4 Vývoj tržeb Equis invest consulting 

(Zdroj: www.finstat.sk, 2020) 

 

http://www.vysoke-tatry.cz/
http://www.finstat.sk/
http://www.finstat.sk/
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Hotel Patria**** 

Čtyřhvězdičkový hotel Patria se nachází na Štrbském plesu a hostům nabízí ubytování 

v jednolůžkových i dvoulůžkových pokojích a apartmánech. Některé pokoje disponují 

výhledem na pleso, což se odráží v jejich ceně, která je tím nejméně o 8 euro dražší. 

Zákazníci mohou využít ubytování v jednolůžkovém pokoji Standard, jednolůžkovém 

pokoji Lux, dvoulůžkovém pokoji Standard, dvoulůžkovém pokoji Lux, apartmány hotel 

poskytuje ve formě Standard, Lux i Komfort všechny s kapacitou až 6 osob. Jednotlivé 

úrovně pokojů se pak liší vybavením a rozsahem. V ceně každého ubytování je zahrnuta 

snídaně formou bufetu, vstup do Wellness Patria Aqua Paradise i vstup do hotelového 

fitness. Hotel nabízí pakování na hotelovém parkovišti zdarma, hosté mohou využít 

i parkování v hotelové garáži za 12 eur/den, dále zaplatí místní poplatek 1eur/noc 

a v případě zvířete na pokoji pak 25 eur/den. V tabulce 5 jsou uvedeny ceny za 2 osoby, 

kromě ubytování v jednolůžkových pokojích, kde je cena pouze za 1 osobu 

(www.hotelpatria.sk, 2020). 

Tabulka č. 5: Nabídka Hotelu Patria 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle www.hotelpatria.sk, 2020) 

Hotel získal hodnocení 4,5 hvězdičky na Google.cz a na webu Booking.com dosáhl na 

hodnocení 8,9, které je označováno jako skvělé. 

 

 

Hotel Patria 

Jednolůžkový pokoj Standard 1 noc (snídaně) 109 € 

Jednolůžkový pokoj Lux 1 noc (snídaně) 119 € 

Dvoulůžkový pokoj Standard 1 noc (snídaně) 128 € 

Dvoulůžkový pokoj Lux 1 noc (snídaně) 153 € 

Apartmán Standard 1 noc (snídaně) 183 € 

Apartmán Lux 1 noc (snídaně) 208 € 

Apartmán Komfort 1 noc (snídaně) 213 € 

http://www.hotelpatria.sk/
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Dle webových stránek hotelu Patria je patrné, že svojí prezentací cílí především na 

zákazníky, kteří hledají komfortní pobyt, kde mohou relaxovat v nabízeném wellness 

nebo v pohodlném pokoji s výhledem na Vysoké Tatry nebo Štrbské pleso.  

Hotel Patria vlastní profil na sociální síti Facebook, kde, ačkoliv nepřidává konzistentně 

příspěvky, má 21 866 odběratelů. Do svých příspěvků vkládá fotografie a videa 

z Vysokých Tater nebo letáčky se speciálními akcemi, které hotel zákazníkům nabízí. 

Kromě Facebooku je Hotel Patria aktivní i na Instagramu, kde má 996 sledujících 

a přidává zde podobné příspěvky jako na Facebook. Od roku 2020 je Hotel Patria více 

aktivní na Instagramu než na jakékoliv jiné sociální síti.  

TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. se sídlem Hotel PATRIA - Štrbské Pleso Vysoké 

Tatry vznikla v roce 1995. Zisk společnosti Relief Slovakia spol. s r.o., která zaštiťuje 

Horský hotel Popradské pleso, v průběhu let kolísá. Naopak zisk společnosti Tatra Hotel 

Slovakia, a.s., který zaštiťuje Hotel Patria, od roku 2014 neustále roste (www.finstat.sk, 

2020). 

Obrázek č. 13: Web Hotelu Patria 

(Zdroj: www.hotelpatria.sk, 2020) 

 

http://www.finstat.sk/
http://www.hotelpatria.sk/
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Graf č. 5: Vývoj zisku Tatra hotel Slovakia 

(Zdroj: www.finstat.sk, 2020) 

Podobně jako zisk rostou i tržby, které jsou zobrazeny v grafu 6. Tržby od roku 2013 do 

2017 rostou průměrně 0,3 mil. euro. Mezi lety 2017 a 2018 se tržby vyšplhaly až na částku 

5,6 mil. eur. Tržby společnosti Relief Slovakia spol. s r.o., byly ve srovnání pouhých 1,1 

mil. eur a dostaly se do úrovně stagnace (www.finstat.sk, 2020).  

 

Graf č. 6: Vývoj tržeb Tatra hotel Slovakia 

(Zdroj: www.finstat.sk, 2020) 

Grand Hotel Kempinski High Tatras***** 

Tento pětihvězdičkový hotel je součástí řetězce Kempinski Hotels. Zákazníkům nabízí 

pokoje Deluxe s výhledem do doliny nebo na pleso a apartmány Junior, Deluxe, 

Novomanželský a Prezidentský apartmán. Novomanželský apartmán má soukromou 

vířivou vanu na terase. Všem ubytovaným hostům poskytuje snídaně v ceně a vstup do 

hotelového Spa. Dále hotel nabízí soukromé parkování za poplatek a transfer z Popradu 

za 40 eur (www.kempinski.com, 2020). 

http://www.finstat.sk/
http://www.finstat.sk/
http://www.finstat.sk/
http://www.kempinski.com/
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Tabulka č. 6: Nabídka Grand Hotelu Kempinski 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle www.kempinski.com, 2020) 

Grand Hotel Kempinski 

Deluxe pokoj 1 noc (snídaně) 196 € 

Junior apartmán 1 noc (snídaně) 305 € 

Apartmán Deluxe 1 noc (snídaně) 385 € 

Novomanželský apartmán 1 noc (snídaně) 1 401 € 

Prezidentský apartmán 1 noc (snídaně) 2 201 € 

Hotel získal hodnocení 9,5 na webu Booking.com 

Grand Hotel Kempinski High Tatras cílí na klientelu, která hledá luxusní ubytování 

s širokým rozsahem služeb a vysokou kvalitou. Jejich webové stránky působí luxusně 

a uživatelé si zde mohou najít i ostatní světové hotely, které spadají do Kempinski řetězce. 

Grand Hotel Kempinski High Tatras se oproti ostatním analyzovaným hotelům nesnaží 

zvýraznit svoji lokalitu, ale spíše se zaměřuje na zdůraznění luxusu a velkého vyžití právě 

v samotném hotelu.  

 

Obrázek č. 14: Web Grand Hotelu Kempinski High Tatras  

(Zdroj: www.kempinski.com, 2020) 

Grand Hotel Kempinski High Tatras má svůj profil na sociálních sítích Facebook, 

Instagram, Twitter. Nejpopulárnější je instagramový profil hotelu, má 15 200 sledujících 

a příspěvky přidává průměrně čtyřikrát za měsíc. Veškeré popisy příspěvků jsou uvedeny 

http://www.kempinski.com/
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pouze v angličtině, z čehož je patrné, že hotel cílí především na zahraniční návštěvníky 

a ne na obyvatele Slovenska. Stejně jako Instagram i Facebook řídí hotel v anglickém 

jazyce, má zde 9 352 odběratelů a příspěvky vkládá průměrně osmkrát do měsíce. Na 

Twitteru si řetězec Kempinsky vytvořil profil Kempinski Hotels a přidává sem novinky 

a fotografie se všech hotelů v různých částech světa.  

Společnost BHP Tatry, s.r.o. se sídlem v Bratislavě, která zaštiťuje Grand Hotel 

Kempinski High Tatras, vznikla v roce 2010 a v počátečních letech zaznamenávala ztráty. 

Od roku 2016 se pohybuje v zisku, který postupně narůstá (www.finstat.sk, 2020). 

 

Graf č. 7: Vývoj zisku BHP Tatry  

(Zdroj: www.finstat.sk, 2020) 

Tržby společnosti BHP Tatry, s.r.o. se neustále zvyšují a v roce 2018 se dostaly na úroveň 

8,9 mil. eur. Grand Hotel Kempinski High Tatras má tedy ze všech analyzovaných 

společností nejvyšší tržby, které Horský hotel Popradské pleso mnohonásobně převyšují 

(www.finstat.sk, 2020). 

 

Graf č. 8: Vývoj tržeb BHP Tatry  

(Zdroj: www.finstat.sk, 2020) 

http://www.finstat.sk/
http://www.finstat.sk/
http://www.finstat.sk/
http://www.finstat.sk/
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2.6 Zhodnocení a porovnání konkurence  

V následující tabulce 7 je zobrazeno porovnání konkurence z hlediska lokality, 

nabízených služeb a aktivního využívání sociálních sítí. Hotel Patria a Grand Hotel 

Kempinski High Tatras mají konkurenční výhodu, protože se v jejich blízkosti nachází 

lyžařský svah, a zákazníci tak mají důvod navštěvovat tuto oblast i v zimě. Tyto hotely 

naopak nenabízí možnost turistického ubytování, kterou mnoho nenáročných hostů rádo 

využívá pro přespání při turistických aktivitách, a netráví tak čas v hotelu. Z tohoto 

důvodu získávají Horský hotel Popradské pleso a Majláthova chata konkurenční výhodu 

a využívat je budou zákazníci toužící po levném ubytování. Ubytovací zařízení 

nacházející se na břehu Popradského Plesa nemají k dispozici wellness ani fitness aktivity 

pro své hosty. Horský hotel Popradské pleso nabízí pouze horkou káď a finskou saunu, 

tato nabídka je oproti ostatním velmi skromná, a proto v je v tabulce uvedeno, že tento 

hotel wellness neposkytuje. Co se týče propagace a využívání sociálních sítí, všechny 

hotely využívají Facebook, méně pak Instagram a na Twitteru je aktivní pouze Grand 

Hotel Kempinski High Tatras, protože cílí na mezinárodní uživatele, kde je právě tato 

sociální síť více využívaná.  

 Tabulka č. 7: Porovnání konkurence  

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle webů, 2020) 

  

Horský hotel 

Popradské 

pleso  

Majláthova 

chata 

Hotel 

Patria 

Grand 

Hotel 

Kempinski 

High Tatras  

lokalita 

Popradské pleso x x     

Štrbské pleso      x x 

lyžařský svah     x x 

služby 

ubytování - 

turistický pokoj 
x x     

ubytování - 

samostatný pokoj 
x x x x 

restaurace x x x x 

wellness     x x 

fitness       x 

sociální 

sítě 

Facebook x x x x 

Instagram  x   x x 

Twitter       x 
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V porovnání tržeb Horského hotelu Popradské pleso, které za poslední roky dosahují stále 

stejné úrovně, tržby konkurentů na Štrbském plese stoupají. Tržby Majláthovy chaty jsou 

nekonzistentní a v posledních letech se také dostaly do stavu stagnace. Pokud bereme 

v potaz neustále se zvyšující tržby hotelů na Štrbském plese, dostaneme se k tvrzení, že 

Vysoké Tatry mají potenciál rozvoje a zisku nových zákazníků. Hotel Popradské pleso 

dokončením rekonstrukce dosáhl svých strategických cílů rozvoje, které byly funkční na 

několik nadcházejících let, ale v dnešní době nemá vytvořené nové strategické cíle, které 

by mu dopomohly k dalšímu růstu a rozvoji. V případě, že by hotel dále neinvestoval do 

svého rozvoje, získá konkurence, která právě do rozvoje investuje, větší konkurenční 

výhodu a zákazníci tak budou více preferovat ji. 

 

Graf č. 9: Porovnání tržeb analyzovaných ubytovacích zařízení  

(Zdroj: www.finstat.sk, 2020) 

 

2.7 Analýza zákazníků 

Dle interních zdrojů hotelu je v následující tabulce 8 zobrazena struktura zákazníků 

Horského hotelu Popradské pleso dle země původu hostů včetně počtu využitých lůžek 

za roky 2018 a 2019. Nejpočetnějšími národnostmi, které hotel navštěvují, jsou obyvatelé 

Slovenska, Polska, České republiky, Maďarska a Německa. Za poslední dva roky hotel 

navštívili turisté z více než padesáti zemí po celém světě.  

http://www.finstat.sk/
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Tabulka č. 8: Struktura zákazníků dle země původu  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů, 2020) 

  POČET LŮŽEK    POČET LŮŽEK  

ZEMĚ 2018 2019 ZEMĚ 2018 2019 

Slovensko 4104 4053 Čína 2 9 

Polsko 1864 1855 JAR 0 7 

Česká republika 1578 1573 Nový Zéland 25 5 

Maďarsko 739 777 Brazílie 0 4 

Německo 420 499 Estonsko 2 4 

Španělsko 135 231 Filipíny 0 4 

Velká Británie 237 169 Indie 7 3 

Rumunsko 131 133 Malta 0 3 

USA 80 101 Bangladéš 0 2 

Ukrajina 82 86 Bulharsko 68 2 

Francie 110 84 Uruguay 0 2 

Litva 192 63 Argentina 0 1 

Holandsko 68 62 Japonsko 3 1 

Izrael 82 60 Mexiko 7 1 

Belgie 58 43 Taiwan 0 1 

Itálie 6 38 Venezuela 0 1 

Chorvatsko 1 36 Řecko 2 0 

Dánsko 14 30 Island 15 0 

Švýcarsko 16 29 Keňa 2 0 

Norsko 87 28 Korejská republika  16 0 

Švédsko 25 27 Lichtenštejnsko 2 0 

Rakousko 49 24 Makedonie 2 0 

Bělorusko 12 22 Černá Hora  2 0 

Finsko 15 20 Malajsie  4 0 

Rusko 27 19 Peru  2 0 

Kanada 18 17 Singapur  9 0 

Irsko 32 16 Srbsko  2 0 

Austrálie  10 12 Slovinsko  47 0 

Lotyšsko 5 12    
 

Pro analýzu zákazníků bylo dále využito dat ze sekundárních zdrojů, získaných 

prostřednictvím sociálních sítí, cestovatelských portálů a hodnotících webových stránek.  
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Tabulka č. 9: Hodnocení hotelu dle portálu Booking.com 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Booking.com, 2020) 

Hodnocení zákazníků Booking.com 

Personál 8,8 

Zařízení 8,4 

Čistota 8,6 

Pohodlí 8,5 

Poměr ceny a kvality 8,4 

Lokalita 9,9 

WiFi zdarma 5,6 

Celkové hodnocení 8,7 

V tabulce 9 se nachází hodnocení od 477 návštěvníků Hotelu Popradské pleso, kteří si 

rezervovali svůj pobyt prostřednictvím portálu Booking.com. Po pobytu rozešle web 

zákazníkům, kteří hotel navštívili odkaz, který jim umožní ohodnotit aspekty pobytu. 

Tento web vytvořil kategorie: personál, zařízení, čistota, pohodlí, poměr ceny a kvality, 

lokalita, WiFi zdarma. Zákazníci udávají i celkové hodnocení, které je ihned viditelné pro 

uživatele hledající svá potenciální ubytovací zařízení. Z celkového počtu 477 hodnotících 

označilo, na škále 1-10, Hotel Popradské pleso jako fantastický (hodnoty 9 a 10) 247 

uživatelů, jako dobrý (hodnoty 7-9) 197 uživatelů, jako obstojný (hodnoty 5-7) 31 

uživatelů, jako špatný (3-5) 2 uživatelé, jako velmi špatný (hodnoty 1-3) hotel nikdy 

hodnocen nebyl. Hotel získal celkové hodnocení 8,7, které je dle škály na webu označeno 

jako skvělé (www.booking.com, 2020). 

Co se týče negativního hodnocení ze strany návštěvníků hotelu, největším problémem je 

nedostatečný počet elektrických zásuvek v pokojích a slabý nebo žádný signál WiFi. Dále 

se negativní komentáře týkají nedostatku úložného prostoru v pokojích, zejména ve 

sdílených pokojích, kde nejsou k dispozici uzamykatelné skříňky. Další výtky hostů 

směřují k hromadnému sociálnímu zařízení, kde ve sprchách nejsou závěsy, a návštěvníci 

tak nemají žádné soukromí, a prostory jsou kvůli velké fluktuaci lidí často znečištěné. 

Hosté by dále ocenili, kdyby se restaurace zavírala později a nabízela širší sortiment 

(www.booking.com, 2020). 

http://www.booking.com/
http://www.booking.com/
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Tabulka č. 10: Hodnocení hotelu dle portálu TripAdvisor.cz  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle TripAdvisor.cz, 2020) 

Hodnocení zákazníků TripAdvisor 

Umístění 5 

Čistota 3,5 

Služby 4 

Poměr ceny a kvality 3,5 

Celkové hodnocení 3,5 

Na portálu Tripadvisor.cz dosáhl Hotel Popradské pleso známky 3,5 na škále od 1 do 5, 

což je ohodnoceno jako velmi dobré ubytování. Na tomto webu byl hotel hodnocen 88 

recenzenty, z nichž 27 označilo hotel jako vynikající, 29 jako dobrý, 18 jako průměrný, 

4 jako špatný a 10 cestovatelů označilo svůj pobyt v hotelu jako příšerný. Negativní 

hodnocení stejně jako na webu Booking.com směřuje k nedostatku zásuvek na pokojích 

a skromnému vybavení pokojů (www.tripadvisor.cz, 2020).  

Dále portál poskytuje uživatelům hodnocení dle kategorií: umístění, čistota, služby 

a poměr ceny a kvality, které je zobrazené v tabulce 10. Tyto skupiny jsou opět 

ohodnoceny zákazníky na škále 1-5. Nejslabší z oblastí jsou čistota a poměr ceny 

a kvality, kde v obou kategoriích hotel dosáhl pouze 3,5 bodů. Naopak opět, stejně jako 

na webu Booking.com, je nejlépe hodnocena lokalita hotelu (www.tripadvisor.cz, 2020). 

Tabulka č. 11: Hodnocení hotelu dle portálu Travelguide.sk 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle TravelGuide.sk, 2020) 

Hodnocení zákazníků TravelGuide.sk 

Ochota personálu 4 

Čistota 4 

Úroveň stravovacích služeb 4 

Poměr ceny a služeb 3 

Komfort 3 

Celkové hodnocení 3,6 

Třetím portálem, který hodnotí analyzovaný hotel je Travelguide.sk. Nabízí hodnocení 

v těchto kategoriích: ochota personálu, čistota, úroveň stravovacích služeb, poměr ceny 

a služeb, komfort a celkové hodnocení. Hotel zde získal celkové hodnocení 3,6 na škále 

http://www.tripadvisor.cz/
http://www.tripadvisor.cz/
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1-5, tedy 72 %. Celkové hodnocení je vypočítáno jako průměr jednotlivých kategorií. 

Negativní hodnocení na tomto webu se týká ceny ubytování v hotelu a z tohoto důvodu 

získal v kategorii poměr ceny a služeb známku 3 (www.travelguide.sk, 2020).  

Posledním webem, který bude využit ke sběru dat od zákazníků ohledně hodnocení 

Hotelu Popradské pleso, je Google.com. Hotel zde dosáhl celkového hodnocení 4,5, tedy 

vynikající a byl hodnocen celkem 1 014 uživateli. Hodnocen je zde opět na škále 1-5, 

přičemž 68 % hodnotících dalo hotelu známku 5, 21 % pak známku, 4, 7 % známku 3 

a známky jedna a dva využili 2 % recenzentů. Vzhledem k faktu, že na tomto webu může 

napsat recenzi kdokoliv, jsou zde i hodnocení týkající se pouze restaurace, a ne všech 

služeb hotelu. Negativní komentáře většinou poukazují na problémy v restauraci, 

konktrétně na velké řady, často studené pokrmy a vysoké ceny za jídlo i nápoje 

(www.google.com, 2020). 

2.7.1 Očekávání zákazníků  

Ačkoliv zákazníci oceňují unikátní lokalitu Horského hotelu Popradské pleso, očekávají 

kvalitní a spolehlivé služby, které hotel mnohdy neposkytuje. Z předchozí kapitoly je 

patrné, že pokud jsou zákazníci ochotni slevit z požadavku lokality Popradského Plesa 

a vystačí si s plesem Štrbským, mohou zde najít velké množství jiných hotelových 

zařízení v různých cenových kategoriích. Tyto hotely často nabízejí i možnost wellness, 

které zákazníci často na horách vyhledávají a očekávají.  

Zákazník očekává, že služby, které si zaplatí, budou rychlé, kvalitní a pokud možno levné. 

Pokud zákazníkovi nesejde na lokalitě, která je pro Hotel Popradské pleso 

nejvýznamnějším aspektem lákání zákazníků, vybírá si podle ceny. Jestliže je cena vyšší, 

než předpokládal, očekává nadstandartní služby. Pokud jeho očekávání nebudou splněna, 

bude zákazník nespokojený.  

 

 

http://www.travelguide.sk/
http://www.google.com/
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2.7.2 Současné trendy  

Využívání mobilních telefonů, jak je patrné z grafu 10 níže, je na vzestupu již několik let. 

Lidé raději sáhnou po mobilním telefonu, než aby využili počítače.  

 

Graf č. 10: Vzestup využívání mobilních telefonů  

(Zdroj: www.emarketer.com, 2020) 

Pro rok 2020 se předpokládá, že 50 % vyhledávání na internetu bude probíhat pomocí 

hlasového vyhledávání. Dle světových průzkumů 19 % uživatelů alespoň jednou denně 

použije Siri (virtuální asistent pro uživatele IPhone telefonů). Z dalších statistik vyplývá, 

že náctiletí lidé využívají hlasového vyhledávání nejvíce. Padesát pět procent náctiletých 

využívá hlasové vyhledávání na denní bázi, pouze 44 % dospělých dělá totéž (vix.at, 

2019). 

Co se týče sociálních sítí, jsou Facebook a Instagram nejlepší možností pro inzerci 

placené reklamy, protože mají nevyšší počet uživatelů a významný dosah. Na Facebooku 

je úspěšnost placené reklamy až 74 %, na Instagramu pak 63 % (sproutsocial.com, 2019). 

Pro věkovou skupinu od 18 do 34 let je přirozené komunikovat se svými vrstevníky přes 

sociální sítě a každodenně využívat sítě jako je YouTube, Facebook, Instagram. Důležitou 

složkou jsou pro ně videa, které uživatelé čím dál více sledují prostřednictvím jejich 

mobilních telefonů. Po shlédnutí videa, ve kterém se objevil hotel, si 22 % lidí 
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zarezervovalo pobyt zde. Podle předpovědí bude do roku 2021 asi 78 % mobilních dat 

využito právě na vyhledávání a sledování videí (facebook.com, 2019).  

Podle průzkumu Edelman Trust Barometer z roku 2018 je pro 59 % uživatelů 

přesvědčivější přímá komunikace se společností prostřednictvím e-mailu, chatu nebo 

odpovědi na komentář než ostatní marketingové materiály, které společnost využívá pro 

svoji propagaci (edelman.com, 2018).  

TripAdvisor uvádí, že 66 % lidí čte recenze na internetu. Na druhou stranu 62 % lidí říká, 

že doporučení od přátel nebo rodiny je pro ně důležitější než recenze. Co se týče vizuální 

stránky, 36 % uživatelů sleduje videa z dané destinace nebo hotelu, 45 % se dívá na 

fotografie a 47 % čte články (tripadvisor.com, 2019).  

2.8 SLEPTE analýza 

2.8.1 Sociální faktory 

Mezi sociální faktory se řadí demografické charakteristiky, makroekonomické 

charakteristiky trhu práce, sociálně-kulturní aspekty a dostupnost pracovní síly. 

Oblast Vysokých Tater je součástí Prešovského kraje, který je s počtem 823 826 obyvatel 

(údaj platný k 31. 12. 2017) největším krajem Slovenské republiky. Hustota osídlení 

tohoto kraje je 92 obyvatel na km², čímž se naopak řadí k nejméně osídleným krajům. 

Skoro polovinu (42 %) z celkové půdy je půda hospodářská. Nejvíce se zde pěstují 

obiloviny, olejniny a brambory. Co se týče chovu, nejvýznamnějším je zde chov hovězího 

dobytka (www.popradskepleso.sk, 2019). 

V rámci Prešovského kraje jsou nejnavštěvovanějšími oblastmi Vysoké Tatry a okresy 

Bardejov, Kežmarok, Prešov a Stará Ľubovňa. Do těchto oblastí je soustředěná asi pětina 

ubytovacích možností na Slovensku a ročně sem zavítá více než 700 000 návštěvníků 

(www.slovak.statistics.sk, 2019).  

 

http://www.popradskepleso.sk/
http://www.slovak.statistics.sk/
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2.8.2 Legislativní faktory 

Mezi legislativní faktory se řadí existence a funkčnost zákonných norem.  

Oblast Vysokých Tater, kde se nachází hotel Popradské pleso, spadá do Tatranského 

národního parku (TANAP) a podléhá tak specifickým zákonům. Jakákoliv nová výstavba 

nebo změna v tomto národním parku musí být schválena právě ředitelstvím TANAP. 

V praxi to pak znamená, že reálně není možné kolem Popradského plesa vystavět nová 

obytná či jiná zařízení. Ubytovací zařízení na Slovensku se musí řídit následujícími 

zákony a vyhláškami, které stanovují požadavky na ochranu zákazníků a jiné znaky 

uzákoněné pro ubytování.  

2.8.3 Ekonomické faktory 

Do ekonomických faktorů spadá základní hodnocení makroekonomické situace, přístup 

k finančním zdrojům i daňové faktory. 

Na území Prešovského kraje působí asi 20 000 společností zaměřených na tvorbu zisku 

a více než 50 000 soukromě podnikajících fyzických osob, přičemž převažují odvětví 

jako je stavebnictví, obchod a průmyslové služby (www.nbs.sk, 2019). 

Banková rada NBS (Národná banka Slovenska) dokumentuje to zpomalení 

ekonomického růstu eurozóny v 2. polovině roku 2019, jehož utlumení z velké části 

způsobil pokles průmyslové produkce v Německu. Zároveň i nejistota pramenící 

z vystoupením Velké Británie z Evropské unie ovlivňuje soukromé investice napříč celou 

EU. Z uvedených důvodů se tak trajektorie HDP Slovenska snížila. Národní banka ale 

předpokládá růst ekonomiky Slovenska v roce 2019 o 2,5 %, v roce 2020 pak o 2,4 %. 

Tento růst má zajistit veřejný sektor jak spotřebou, tak i investicemi (www.nbs.sk, 2019). 

http://www.nbs.sk/
http://www.nbs.sk/
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Graf č. 11: Vývoj HDP na Slovensku 

(Zdroj: www.nbs.sk, 2020) 

Co se týče trhu práce, dle tiskové zprávy NBS vyplývá, že se zvýšila zaměstnanost ve 

veřejné správě a vzrostly i mzdy jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru. Průměrná 

měsíční mzda je za rok 2018 ve výši 1 013 euro. Tento vývoj byl ovlivněn jednorázovými 

odměnami i vyplácením 13. platů. Míra nezaměstnanosti se na pohybuje na hranici 

historických minim, a to na úrovni 6,6 % (www.nbs.sk, 2019). 

Míra inflace se ve Slovenské republice v třetím kvartálu roku 2019 drží na hodnotě 

2,9 %. Tato míra by se měla postupně zpomalovat vlivem zmírňování dynamiky cen 

komodit (www.nbs.sk, 2019). 

2.8.4 Politické faktory 

K politickým faktorům patří hodnocení politické stability dané země, ale i hodnocení 

zahraničních vztahů. 

Parlament Slovenské republiky funguje na základě koalice a opozice, přičemž nejsilnější 

strana většinou skládá koalici. Volby se naposledy konaly v roce 2016 a příští budou 

v roce 2020. Ve stávající koalici je Směr-SD (sociální demokracie), což je nejsilnější 

strana, která je konzervativní a apeluje na zlepšení podmínek pro sociálně slabší 

obyvatele a také pro důchodce. Druhou silnou stranou je SNS (Slovenská Národná 

Strana), která je také konzervativní a jejich vize spočítá hlavně ve zpřísnění podmínek 

http://www.nbs.sk/
http://www.nbs.sk/
http://www.nbs.sk/
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potratů a zákazu adopcí homosexuálními páry. Třetí nejsilnější stranou je Most-Híd, 

jejichž voliči jsou hlavně maďarská menšina žijící na Slovensku. V opozici jsou pak 

strany SaS, OĽaNO, ĽSNS a SME RODINA (www.volby.statstics.sk, 2016). 

Následující volby by se měly konat 29. února 2020 a Slovenská sněmovna 28. 10. 2019 

odhlasovala prodloužení předvolebního moratoria na 50 dní, čímž se řadí mezi jednu 

z několika zemí s nejdelším moratoriem na světě. Důvodem pro prodloužení této lhůty je 

údajné ovlivňování voličů právě předvolebními výzkumy (www.ct24.ceskatelevize.cz, 

2019). 

2.8.5 Technologické faktory 

Technologické faktory obsahují nové výzkumy, vynálezy a objevy, také implementace 

nových technologií.  

Co se týče oblasti Vysokých Tater jedinou technologií, která se zde vyskytuje je možnost 

připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi. Toto připojení je častokrát velmi pomalé 

a nefunguje v celé oblasti, protože je poměrně složité zajistit dostatek signálu Wi-Fi 

v horách.  

2.8.6 Environmentální faktory 

Horský hotel Popradské pleso se nachází ve Vysokých Tatrách 32 kilometrů od města 

Poprad a je součástí Tatranského národního parku (TANAP). Vysoké Tatry jsou 

nejvyšším pohořím Slovenské republiky a zároveň i Polska. Mají rozlohu 341 km² (260 

km² na Slovensku a 81 km² v Polsku). Samotné Popradské pleso je ledovcové jezero 

nacházející se v Mengusovské dolině ve Vysokých Tatrách. Je 380 m dlouhé a 248 m 

široké. Jeho rozloha je 6,8695 ha a hloubka 17,6 m. Leží v nadmořské výšce 1494,3 m 

(www.popradskepleso.sk, 2019). 

Pleso je přístupné pěšky po celý rok. K hotelu Popradské pleso vede asfaltová silnice, po 

které je možný příjezd na kole, a jen pro ubytované a na zvláštní povolení i autem. Přístup 

pěšky je možný po modré turistické značce od zastávky Tatranských elektrických 

železnic Popradské Pleso a trvá asi 1 hodinu. Další variantou je trasa po červené turistické 

značce po Tatranské magistrále od Štrbského plesa, která turistům zabere asi hodinu, nebo 

http://www.volby.statstics.sk/
http://www.ct24.ceskatelevize.cz/
http://www.popradskepleso.sk/
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od Triganu po zelené turistické značce zimní cestou v čase 1 hodina a 15 minut, přístup 

od Sliezského domu kolem Batizovského plesa je možný pouze v létě a trvá přibližně 

3 a půl hodiny (www.popradskepleso.sk, 2019). 

2.8.7 Dopady současné zdravotnické krize  

Magazín Forbes vytvořil devět předpovědí týkajících se světa a jeho vývoje po ukončení 

pandemie nemoci Covid-19. Do budoucnosti se očekává zvýšení počtu bezkontaktních 

interakcí, vzroste touha placení bez jakéhokoliv dotyku, byť jen přístroje, dokonce  

i obliba ovládání zařízení gesty nebo hlasem. Současně velmi využívaná digitální 

technologie, které zprostředkovávají konferenční hovory a online lekce budou i nadále 

nahrazovat některý bezprostřední kontakt mezi lidmi. Využívání dat z GPS polohy  

a platebních karet jsou již v současnosti klíčovým zdrojem k nacházení potenciálně 

nakažených osob. Díky vysokému objemu dat ze současné krize budou při příštích 

potenciálních nákazách včas varovány ohniska nákazy. Co se týče těchto dat, odborníci 

se obávají jejich zneužití a porušení soukromí lidí.  

Dalším předpokladem je tvorba léků a vakcín za velmi krátkou dobu, někdy se bude 

jednat dokonce o dny. V medicíně se do teď jen zřídka využívaly e-recepty nebo 

konzultace přes video hovor či telefon. Do budoucna je ale očekáván nárůst 

bezkontaktních návštěv lékařů. Je předpokládáno i využívání robotů, kteří budou sloužit 

k donáškám, ale i ve zdravotnictví a továrnách. 

Online nákupy byly populární již před krizí, ale nápor na nákupy potravin a jiných 

produktů na internetu v období epidemie několikrát narostl. Tento tlak bude vyžadovat 

pro některé tvorbu e-shopu, pro jiné pak zlepšení a zefektivnění systémů logistiky  

a doručování k zákazníkům.  

Kdo měl možnost, přesunul se do virtuálního světa a začal pracovat z domova. To bude 

platit i do budoucna, kdy se do kapacitně neomezených hal budou připojovat uživatelé 

z celého světa a sledovat divadla, kina, debaty nebo kvízy. Kromě toho se počítá 

i s oblibou e-sportů, které budou simulovat zápasy podobně jako počítačové hry 

(forbes.com, 2020).  

http://www.popradskepleso.sk/
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Pro Horský hotel Popradské pleso je současná situace v době rozšířené nemoci 

problematická. V minulých letech byl hotel již na jaře často naplněný, ale v současné 

době sem hosté nemají možnost zavítat a bohužel ještě není možnost určit, kdy se tato 

situace změní. Z krátkodobého hlediska hotel ztrácí tržby za několik měsíců uzavření, 

z dlouhodobého hlediska jsou ale dopady kritické. Předpokládá se, že turismus na 

minimálně jeden rok zpomalí a lidé nebudou tolik cestovat. Tento předpoklad je pro hotel, 

který žije z cestovního ruchu problémový, a v současné době management společnosti 

neví, jak zapracovat do budoucího provozu snížení počtu hostů bez kritických ztrát.  

Ekonomické opatření Slovenska 

Slovensko chce využít fondy Evropské Unie jako investiční iniciativu v reakci na 

koronavirus. Jedná se o finanční prostředky, které by byly použity na řešení současné 

krize. Evropská komise navrhla využít finance z letošního rozpočtu EU právě na pomoc 

primárně zdravotnických zařízení členských států. Komise schválila slovenské schéma 

pomoci na podporu zaměstnanosti ve výši 2 mld. eur. Tato částka má podpořit 

zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné. Kompenzace mezd zaměstnanců je 

pouze krátkodobým opatřením v době nouzového stavu a omezeného pohybu osob 

(www.mzv.sk, 2020). 

Záchranný plán cestovního ruchu 2020 COVID 

Následující informace budou čerpány ze záchranného plánu cestovního ruchu České 

republiky pro rok 2020. Tento dokument je v práci využit z důvodu neexistence podobné 

varianty týkající se Slovenské republiky a Česká republika přijímá často podobná 

opatření jako Slovensko.  

Na území České i Slovenské republiky platí nouzový stav a jsou uzavřeny stravovací 

zařízení, velké množství obchodů a je zakázaný volný pohyb osob. Dále jsou plně 

uzavřeny hranice a není dovoleno vycestovat mimo území státu. Co se týče ubytovacích 

zařízení, je zakázán prodej ubytovacích služeb (www.amsp.cz, 2020).  

Záchranný plán pracuje se dvěma variantami ukončení aktuálních opatření, jedna varianta 

končí v červnu, druhá až v září roku 2020. První modelová varianta do konce dubna 

předpokládá výrazný pokles poptávky na trhu cestovního ruchu. Tržby za turistické 

http://www.mzv.sk/
http://www.amsp.cz/
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služby budou minimální a nízká poptávka způsobí výrazné zlevnění služeb. Očekává se 

vlna propouštění zaměstnanců, odhadem na úrovni 15 %. Letní sezóna 2020 očekává 

nárůst poptávky po domácím turismu a snížení zájmu vycestovat mimo území státu. Ceny 

za služby v porovnání s minulým rokem budou významně nižší, což způsobí další vlnu 

propouštění. Na podzim roku 2020 se očekává pozvolný nárůst zahraniční poptávky, ale 

pouze na úroveň 30–50 % hodnot roku 2019 (www.amsp.cz, 2020). 

 

Obrázek č. 15: Spotřeba spojená s cestovním ruchem v ČR v roce 2019 a odhady pro rok 2020 

(Zdroj: www.amsp.cz, 2020) 

2.9 Porterův model pěti konkurenčních sil  

Porterův model slouží k analýze konkurenčního prostředí společnosti. Zabývá se pěti 

prvky, které ovlivňují konkurenceschopnost daného podniku.  

Stávající konkurenti  

Jediným konkurentem hotelu Popradské pleso, který se nachází v těsné blízkosti 

u Popradského Plesa, je pouze Majláthova chata. Popis její nabídky je uveden v kapitole 

analýza konkurentů, kde jsou popsány i nabídky širší konkurence v lokalitě Štrbské pleso. 

Rivalita mezi stávajícími konkurenty existuje, ale nepohybuje se v nezvladatelném 

měřítku. Společnosti mezi sebou soupeří legální cestou a snaží každá pro sebe získat co 

nejvíce zákazníků prostřednictvím propagace a stupněm kvality nabízených služeb. Co 

se týče rivality mezi hotely na Popradském a Štrbském plesu, Štrbské pleso samo sebe 

vnímá na vyšší úrovni s vyšší kvalitou a rozsahem služeb. 

 

 

http://www.amsp.cz/
http://www.amsp.cz/
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Hrozba vstupu nových konkurentů na trh 

Možnost vstupu na trh dalšího konkurenta je velmi nepravděpodobný. Oblast 

Popradského plesa podléhá řádu Tatranského národního parku a veškeré stavební či jiné 

změny musí být povoleny. Park však dal jasně najevo, že v budoucnu nesvolí k výstavbě 

žádného dalšího zařízení v okolí plesa, není zde povoleno kácení stromů či rozšiřování 

již stávajících budov (rozhovor, 2019). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavateli hotelu Popradského plesa jsou podniky obchodující v oblasti Prešovského 

kraje. Hotel je zásobován různými podniky s ohledem na nabízené zboží. Pro dodávky 

masa a mléka společnost využívá soukromých malých dodavatelů, u kterých má jistotu 

kvality a má s nimi vytvořené smlouvy, které jsou závazné a při porušení by dodavatelům 

hrozily pokuty. Z tohoto důvodu nemohou dodavatelé v současné době měnit ceny 

produktů, protože jsou pevně zakotveny ve smlouvách. Balené potraviny jsou 

nakupovány ve velkoobchodě Metro, které souží pro podnikatele a výrobky zde jsou 

baleny po více kusech než v jiných obchodech, a proto jsou i levnější. Co se týče 

alkoholických nápojů, společnost zákazníkům nabízí různá piva i tvrdý alkohol. Plzeňský 

prazdroj do hotelu dodává svá piva, může tedy ovlivnit jejich cenu pro hotel, ale ten svým 

zákazníkům nabízí i jiné druhy, takže pokud by mu cena nevyhovovala, rozváže dohody 

s Plzeňským prazdrojem. V restauraci hotelu se také nabízí místní Tatranský čaj, který je 

dovážen z nedalekého Kežmarku. Vedení hotelu zajistilo dovoz všech druhů Tatranského 

čaje do hotelu, což jim umožnilo vyjednání cen, které jsou pro ně přijatelné (rozhovor, 

2019). 

Vyjednávací síla zákazníků  

Hotel se nachází na břehu Popradského plesa ve Vysokých Tatrách, kde není, kromě 

jediné další chaty, která nabízí jen malé množství pokojů k ubytování, jiná možnost 

noclehu. Z tohoto důvodu nemohou zákazníci velmi ovlivnit cenu poptávané služby. 

Nemají tedy silnou vyjednávací pozici, protože nemají možnost výběru jiného substitutu 

na Popradském plese. Pokud ale zákazníci netrvají na tomto konkrétním místě, získávají 
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silnou vyjednávací pozici, protože si jednoduše zvolí ubytování v jiné části Vysokých 

tater, které více odpovídá jejich přáním a požadavkům.  

Hrozba vzniku substitutů 

Zákazníci nemají možnost nahradit návštěvu Hotelu Popradské pleso návštěvou jiného 

ubytovacího zařízení, protože se v oblasti Popradského plesa jiná možnost nevyskytuje. 

Substituty zde vznikají v podobě dovolené v jiné zemi nebo v jiné oblasti Slovenské 

republiky. V tomto případě je substitutů dovolené velké množství a zákazníci často volí 

právě dovolenou v exotičtějších krajinách. 

Shrnutí Porterova modelu  

Ačkoliv se Horský hotel Popradské pleso nachází v lokalitě, která pro něj znamená pouze 

jednoho přímého konkurenta a nemožnost vzniku nových konkurentů, odvětví, ve kterém 

podniká, není jedno z nejatraktivnějších. Vyjednávací síla zákazníků je vysoká, protože 

místo pobytu ve Vysokých Tatrách mohou zvolit substitut ve formě jakékoliv jiného 

místa na Slovensku nebo i pobyt v cizí zemi. Nové substituty vznikají neustále v podobě 

unikátních zážitků a exotických dovolených, které jsou velmi populární. Odvětví tedy 

hodnotím jako atraktivní pro podnik, který musí počítat s vysokou vyjednávací sílou 

zákazníků. 

2.10 Shrnutí analytické části  

Hotel nedisponuje žádnou dlouhodobou strategií a spoléhá pouze na neustálý přísun 

turistů, které láká jeho unikátní lokalita. Co se týče struktury hotelu, zde je určitě prostor 

pro zlepšení, protože na správce hotelu je vyvíjen velký tlak vzhledem k tomu, že má sám 

na starost chod celého hotelu i práci zaměstnanců. Z této analýzy taky vyplynulo, že hotel 

ke svým rezervacím nevyužívá žádný informační systém, který by mohl práci zjednodušit 

a urychlit. Hotel ke své propagaci využívá především internetový marketing, a to 

placenou reklamu na Google.cz, také má svůj profil na sociálních sítích Facebook  

a Instagram. Na Instagramu není hotel příliš aktivní, ačkoliv je právě tato sociální síť 

v dnešní době na vzestupu. Také vyrábí několik reklamních předmětů, které si mohou 

hosté zakoupit, ale dále již do propagace neinvestuje.  
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Po analýze vnějšího prostředí Hotelu Popradské pleso bylo zjištěno, že hotel zaujímá 

velmi unikátní pozici díky své lokalitě ve Vysokých Tatrách. Nachází se v nadmořské 

výšce téměř 1 500 m, čímž eliminuje velký počet konkurence. Jedinou blízkou 

konkurencí nacházející se také u Popradského plesa je Majláthova chata. Tato chata je 

velmi omezená počtem pokojů pro hosty a celkovou kapacitou. Z tohoto důvodu je pozice 

Hotelu Popradské pleso velmi jedinečná. Z analýzy širší konkurence vyplývá, že se hotely 

v oblasti Štrbského plesa zaměřují na vyšší kvalitu služeb a některé hotely také nabízejí 

hlubší sortiment v podobě množství wellness aktivit. Žádný z hotelů nemá unikátní 

nabídku služeb. Analýzou hodnocení zákazníků bylo zjištěno, že si zákazníci nejvíce cení 

výjimečného umístění hotelu, které mu zajišťuje unikátní postavení. Ke službám, které 

hotel nabízí, ale mají zákazníci výtky, které se týkají nedostatečné kvality služeb v oblasti 

zařízení pokojů, čistoty i obsluhy v restauraci.  

Pandemie nemoci COVID-19 již má a do budoucna ještě bude mít velký vliv na celý svět. 

Slovenská republika přijala opatření, která mají zabránit dalšímu rozšiřování nemoci, jiná 

mají podpořit ekonomiku země a její občany. Co se týče turistického ruchu, očekává se 

velké snížení poptávky po ubytovacích a stravovacích službách v počátcích po uvolnění 

restrikcích přijatých státem. V dlouhodobějším hledisku se očekává nárůst domácí 

poptávky, ale naopak velké snížení zahraniční poptávky po ubytovacích službách.  

Z analytické části je jasně vidět, že hotel potřebuje vytvořit novou strategii, aby byl 

schopen konkurovat známějšímu Štrbskému plesu, kde se nachází velký počet hotelů 

nabízejících kvalitnější služby. Strategie by měla obsahovat plány, které zajistí udržení 

stabilního stavu hotelu po ukončené rekonstrukci, což je cílem majitelů. Také by měla 

prostřednictvím komunikačního mixu, který společností není velmi využíván, zajistit 

přísun zákazníků v období zimy, kdy není sezóna, a hosté nemají v oblasti hotelu dostatek 

aktivit, které by je přiměli sem zavítat. V této oblasti by měla práce vytvořit návrhy, které 

povedou ke zvýšení obsazenosti hotelu.  
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2.11 SWOT analýza  

Na základě předchozích analýz vznikne souhrnná SWOT analýza, která zobrazí silné 

a slabé stránky společnosti a zároveň identifikuje příležitosti a hrozby.  

Tabulka č. 12: Analýza SWOT  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

lokalita neexistence strategie 

kvalitní dodavatelé centralizovaný styl řízení 

vztahy s horskými vůdci a chataři nevyužívání informačního systému 

zkušenosti a tradice hotelu nevyužívaní komunikačního mixu 

týmové vztahy nízká úroveň komunikace uvnitř podniku 

finanční stabilita nedostatečná kvalifikace zaměstnanců 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

nová poptávka změna preferencí zákazníků 

nárůst v oblibě Popradského plesa uzavření turistických stezek 

nárůst domácího turismu pokles v množství zahraničních turistů 

Nejsilnější stránkou společnosti, kterou si uvědomuje, je její lokalita. Zákazníky láká 

oblast Vysokých Tater a konktrétně Popradské Pleso je skvělým výchozím bodem pro 

turistiku. Hotel si také potrpí na kvalitní a místní dodavatele, u kterých má zaručené 

skvělé produkty a zároveň tak podporuje svoji zemi. Vedoucí hotelu, který celý hotel řídí, 

navázal přes léta ve společnosti přátelské vztahy s horskými vůdci a majiteli chat v okolí, 

což se hotelu bude hodit v případě, že potřebuje naléhavou pomoc v oblasti hotelu, kam 

se bez zvláštního povolení nelze dostat autem. Hotel je v oblasti již více než 80 let a lidé, 

kteří často cestují do hor na Slovensku, jej znají. Další silnou stránkou hotelu jsou vztahy 

mezi zaměstnanci, které jsou pravidelně navazovány a udržovány prostřednictvím 

teambuildingových aktivit. Dle grafu zisků uvedeném na začátku analytické části je 

patrné, že je společnost stabilní a majitelé si každoročně mohou vyplácet dividendy.  

Velmi slabou stránkou je fakt, že společnost nemá vytvořenou žádnou dlouhodobou 

strategii, cíle, který společnost má, je udržení stávajícího stavu a posílení obsazenosti 

v období mimo sezónu. Spoléhá pouze na svoji unikátní polohu a to, že lidé budou do 

Tater cestovat i nadále. Další slabou stránkou je struktura společnosti, konktrétně 
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centralizace moci do pozice vedoucího. Ten má na starost chod celého hotelu 

a zaměstnance, musí schvalovat veškerá rozhodnutí a bez jeho schválení nesmí 

proběhnout žádná změna. Problémem je také komunikace uvnitř firmy, kdy se 

zaměstnanci střídají na pozicích po dlouhodobých směnách a informovanost nové směny 

je pak velmi nízká, slabší stránkou je pak i kvalifikace těchto zaměstnanců, kteří ačkoliv 

musí projít základním školením, nejsou dostatečně připraveni na svoji práci. Společnost 

také nevyužívá informační systém při vedení rezervací ubytování, pouze data zadává do 

tabulek. Slabou stránkou je i nízká využívanost marketingového komunikačního mixu, 

podnik má sice vytvořené profily na několika sociálních sítích, ale jeho aktivita zde je 

velmi nekonzistentní a celkově nedostačující.  

Příležitostmi nabízejícími se pro splnění cílů společnosti nová poptávka vzniklá na 

základě rozšíření vyžití v okolí hotelu v období mimo sezónu, tedy v zimě, kdy neexistuje 

možnost využití všech turistických chodníků. Druhou příležitostí je nárůst obliby 

Popradského Plesa, na jehož břehu se hotel nachází. Konkurenční Štrbské pleso se stává 

velmi zalidněným a komerčním místem a lidé, kteří chtějí být více v přírodě, začnou 

preferovat nedotknuté Popradské Pleso. Další příležitostí je pro hotel současná situace 

v době pandemie nemoci COVID-19, která má dle předpokladů zvýšit nárůst poptávky 

domácích obyvatel právě po domácích službách.  

Pro hotel by bylo zničující, pokud by se trvale uzavřely turistické chodníky a návštěvníci 

by tak ztratili důvod, proč se do této oblasti vydat. Další hrozbou působící na hotel je  

i aktuální situace, kdy jsou uzavřené hranice a není možné cestovat do nebo ze země. 

Očekává se, že i po otevření hranic se sousedními státy, budou turisté preferovat pobyty 

ve svých státech před cestováním za hranice. Pro hotel bude tato situace problematická, 

protože dle analýzy zákazníků hotelu a jejich struktury, pochází velká část návštěvníků 

právě ze zahraničí.  

Podle hodnocení faktorů interní (matice IFE) a externí (matice EFE) analýzy byly 

vytvořeny tabulky 13 a 14. Interní faktory obsahují položky S a W, silné a slabé stránky, 

a byla jim přidělena váha dle jejich důležitosti. Dále byly položky ohodnoceny na škále 

1-4, a to jako: 4 body – výrazné S, 3 body – nevýrazné S, 2 body – nevýrazné W, 1 bod 

– výrazné W. Externí faktory byly ohodnoceny podobně, a to jako: 4 body – výrazné O, 

3 body – nevýrazné O, 2 body – nevýrazné T, 1 bod – výrazné T. V následujícím sloupci 
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tabulky jsou hodnoty součinů vah a hodnocení, poslední sloupec tabulky zobrazuje sumu 

součinů pro jednotlivé kategorie, jejich vážené průměry (Fotr a spol., 2012). 

Tabulka č. 13: IFE matice  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Fotr a spol. (2012), 2020) 

  FAKTOR VÁHA HODNOCENÍ SOUČIN SUMA 

S1 lokalita 0,1 4 0,4 

1,7 

S2 kvalitní dodavatelé 0,09 4 0,36 

S3 vztahy s horskými vůdci a chataři 0,05 3 0,15 

S4 zkušenosti a tradice hotelu  0,05 3 0,15 

S5 týmové vztahy 0,08 3 0,24 

S6 finanční stabilita 0,1 4 0,4 

W1 neexistence strategie 0,13 1 0,13 

0,65 

W2 centralizovaný styl řízení 0,09 1 0,09 

W3 nevyužívání informačního systému 0,05 2 0,1 

W4 nevyužívaní komunikačního mixu 0,1 1 0,1 

W5 
nízká úroveň komunikace uvnitř 

podniku  
0,09 1 0,09 

W6 
nedostatečná kvalifikace 

zaměstnanců 
0,07 2 0,14 

Celkové hodnocení matice je pak součtem vážených průměrů. Celkové hodnocení je 

rovno hodnotě 2,35, přičemž nejlepší možné hodnocení je 4 a nejhorší 1. Výsledná 

hodnota se pohybuje kolem hodnoty střední, což značí, že se záměr analyzovaného 

podnik opírá o středně silnou interní pozici. 

Tabulka č. 14: EFE matice  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Fotr a spol. (2012), 2020) 

  FAKTOR VÁHA HODNOCENÍ SOUČIN SUMA 

O1 nová poptávka 0,1 4 0,4 

0,97 O2 nárůst v oblibě Popradského plesa 0,06 3 0,18 

O3 nárůst domácího turismu 0,13 3 0,39 

T1 změna preferencí zákazníků 0,17 2 0,34 

0,88 T2 uzavření turistických stezek 0,3 1 0,3 

T3 
pokles v množství zahraničních 

turistů 
0,24 1 0,24 
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Celkové hodnocení EFE matice se opět pohybuje mezi hodnotami 1, nejhorší, a 4, 

nejlepší. Výsledná hodnota matice je 1,85. Tato hodnota celkového váženého průměru 

značí, že podnik nedisponuje silnou externí pozicí a jeho příležitosti a hrozby vycházející 

z vnějšího prostředí nejsou velmi silné. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Návrhová část, která bude obsahovat konkrétní návrhy řešení problému uvedeného 

v počátku práce, má za cíl vymezit business strategii pomocí business modelu Canvas  

a Value proposition Canvas a vytvořit marketingovou komunikaci, která má potenciál 

dopomoci ke zvýšení návštěvnosti hotelu v období mimo sezónu, které je pro společnost 

kritické a dostává ji do červených čísel. Dílčím cílem této části diplomové práce jsou 

doporučení pro implementaci dané strategie do chodu podniku.  

Východiskem pro tvorbu strategie jsou výsledky analytické části, ze které je patrné, že 

má zákazník velkou vyjednávací sílu a často volí dovolenou jinde než v hotelu Popradské 

pleso. Rozhodla jsem se tedy pro strategii stabilizace, která bude prostřednictvím 

sociálních sítí komunikovat se svými zákazníky. Strategie bude sloužit na další 3 roky, 

po kterých bude provedena kontrola efektivnosti dané strategie a bude vytvořena nová 

dle aktuálních požadavků trhu a jeho zákazníků. 

3.1 Celkový směr a vize firmy  

Směr firmy, kterým chce po dobu tří let jít, je využívání poptávky, kterou přinese online 

komunikace se zákazníky. Vizí společnosti je navýšit návštěvnost hotelu v období mimo 

sezónu, kdy se vždy dostával do červených čísel. 

3.2 Cíle business strategie 

Dosavadní cíle podniku se skládaly pouze ze schopnosti vyplácení pravidelných dividend 

majitelům a udržením stávajícího stavu hotelu po dokončení rekonstrukce. Komplexní 

strategii nebo vizi pro další roky společnost nemá, a proto ji tato práce navrhne. Strategie 

by měla podniku sloužit po dobu 3 let, po které ji ale bude nutnost mírně upravovat, aby 

reagovala na současné trendy a potřeby zákazníků i samotného podniku.  

Vymezení strategických cílů bude provedeno pomocí 3D pojetí cílů, které obsahuje 

ekonomickou, externí a interní dimenzi a nabízí tak tří dimenzionální pohled na cíle, které 

mají zajistit úspěch podniku. Nutností správného fungování podniku je provázanost všech 

dimenzí a stejná míra zainteresovanosti v každou z nich.  
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3.2.1 Ekonomická dimenze 

Cílem ekonomické dimenze je dosahovat neustálého zisku, který zajistí konstantní 

vyplácení dividend majitelům, což je pro ně klíčovým cílem podniku. Tento cíl byl 

v podniku stanoven i doposud a každý rok byl naplněn a dividendy vyplaceny, majitelé 

jsou tedy s cílem spokojeni a počítají s ním i nadále. Sekundárním cílem stanoveným 

managementem společnosti je zvyšování hodnoty podniku v průběhu následujících let. 

Tato hodnota by mohla být navýšena po další rekonstrukci nebo úpravách hotelu nebo při 

zvýšení pozitivního povědomí o hotelu. Neméně důležitých ekonomickým cílem je 

tvorba rezerv, které po naplnění do potřebné výše budou využity k rekonstrukci  

a modernizaci hotelu. Tato změna je očekávána v horizontu 5-7 let. Dalším cílem je měřit 

návštěvnost hotelu v období sezóny i mimo ni a sledovat, zda nová strategie zvyšuje tyto 

počty nebo jestli je strategii třeba pozměnit, protože nenaplňuje stanovené cíle.  

3.2.2 Externí dimenze  

Externí dimenze se zabývá vztahy s externími zájmovými skupinami, například se 

zákazníky a dodavateli. Společnost má vytvořené silné vazby s dodavateli, se kterými již 

dlouhodobě spolupracují. Co se týče vztahů se zákazníky, podnik si dává za cíl prohloubit 

vztahy se zákazníky, plnit jejich přání do větší míry a zajistit jim vyšší přidanou hodnotu 

z využívaných služeb než doposud. Dalším cílem externí dimenze je získání nových 

zákazníků.  

3.2.3 Interní dimenze  

Nové interní cíle se týkají především zaměstnanců. Z analytické části vyplynulo, že 

ačkoliv si podnik myslí, že jsou jeho zaměstnanci správně proškolení a kvalifikovaní, dle 

názoru zákazníků tomu tak není. Zákazníci vidí personál v hotelu jako často nepříjemný 

a někdy i dokonce neschopný vyřídit jejich objednávky. Cílem interní dimenze je tedy 

zvýšit kvalifikaci a rozšířit lidské i manuální schopnosti personálu za pomoci školení 

a přísnějšího dozoru vedení. Druhým cílem interní dimenze je rozvoj marketingových 

aktivit společnosti prostřednictvím sociálních sítí.  

Kvalitnější služby, které budou zákazníkovi zprostředkované kvalifikovaným 

personálem, zajistí vyšší přidanou hodnotu a vyšší spokojenost zákazníků. Spokojený 
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zákazník se do hotelu vrací a často s sebou přivede i nové zákazníky a více hostů v hotelu 

znamená vyšší tržby. Vztahy se zákazníky budou prohlubovány pomocí komunikačního 

mixu na sociálních sítích, kde je prostor pro přímou komunikaci s uživateli.  

3.3 Charakter konkurenčního chování  

Podnik bude nově nabízet zákazníkům produkty, které u konkurence nejsou v současné 

době k dispozici. Celkovou strategií konkurenčního chování je tedy diferenciace. Cílem 

je vytvoření konkurenční výhody, která prostřednictvím jedinečných a kvalitních služeb 

i profesionálního přístupu, vytvoří vysokou hodnotu pro zákazníka. Pro strategii 

diferenciace je nutné, aby podnik nabízel vyšší kvalitu produktů než konkurence, a proto 

bude kladen důraz na školení zaměstnanců, kteří jsou v kontaktu se zákazníky, i na 

kvalitní provedení nabízených produktů a služeb.  

3.4 Business model Canvas 

Business model Canvas přehledně popisuje prvky business strategie, která bude 

společnosti sloužit jako podklad rozvoje a řízení pro následující roky. Cílem nově 

zavedených produktů do podniku jsou nově vzniklé tržby, které společnost v budoucnu 

využije pro rekonstrukci a modernizaci prostor. Budoucí rekonstrukce by společnost 

mohla opět přinést nové a spokojené zákazníky.  

Zákaznické segmenty  

Jádro každého business modelu tvoří skupiny zákazníků rozdělení dle charakteristik. Dle 

geografické segmentace se zákazníci hotelu dělí na obyvatelé Slovenské republiky  

a zahraniční zákazníky. V konkrétnějším pojetí je pro Horský hotel Popradské pleso 

typickým zákazníkem člověk milující sportovní aktivity a čerstvý vzduch, hotel bere 

jenom jako místo k odpočinku po náročné túře a neočekává žádné speciální nabídky. 

Druhou typickou skupinou jsou rodiny s dětmi, kteří do hotelu jezdí, aby jejich děti 

neustále neseděly u počítače a byly i v přírodě. Tato skupina očekává, že hotel nabídne  

i vyžití pro děti, které si chtějí přes den hrát.  

Dalším typem návštěvníků Hotelu Popradské pleso jsou kolemjdoucí. Jedná se o lidi, kteří 

v hotelu nebydlí a vydali se na procházku a cestou se v něm zastavili. Tento typ zákazníků 
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naplňuje velkou část kapacity restaurace hotelu. Na tyto persony zákazníků se zaměřuje 

aktuální nabídka hotelu.  

Hodnotové nabídky  

Hodnotová nabídka hotelu je tvořena spojením nabízených produktů zákazníkům, jedná 

se primárně o nabídku ubytování a stravování v hotelu. Hotel tím, že nabízí různé úrovně 

pokojů, uspokojí potřeby náročných i méně náročných zákazníků. Přidanou hodnotou pro 

zákazníky je zde lokalita hotelu, který se nachází na břehu Popradského plesa ve 

Vysokých Tatrách na Slovensku. Poskytovanou hodnotou, která se by dle nově 

stanovených cílů měla posílit, je kvalifikace zaměstnanců. Ti by měli působit na 

zákazníka příjemněji a schopněji. 

Kanály 

Společnost se zákazníky komunikuje prostřednictvím e-mailu, telefonu, webu a několika 

sociálních sítí. Nová strategie by měla rozšířit a zintenzivnit využití kanálů, které 

zákazníkům představují nabídku hotelu a předávají aktuální informace. Podnik začne více 

využívat sociálních sítí, které jsou pro komunikaci se zákazníky v dnešní době ideální 

a poměrně dostupné. Nejvyužívanějšími sociálními sítěmi by měli být v následujících 

několika letech Facebook a Instagram. Prostřednictvím těchto sítí bude komunikace se 

stávajícími i potenciálními zákazníky jednoduchá a pohotová. I samotní zákazníci jsou 

kanálem, který distribuuje informace o společnosti a zážitky s ní spojené, doporučení od 

stávajících zákazníků těm potenciálním je jednou z nejsilnějších forem propagace. 

Vztahy se zákazníky 

Zákazníci mají v hotelu k dispozici asistenci v podobě zaměstnance na recepci, který jim 

poskytne potřebné informace a pomůže s problémy. Ke komunikaci se zákazníky 

prostřednictvím sociálních sítí bude vytvořena nová pozice v podniku. Tento 

zaměstnance bude mít na starost veškerou online komunikaci a podporu podniku. Nový 

marketér se bude soustředit na komunikaci prostřednictvím sociálních sítí, bude 

odpovídat na požadavky i komentáře zákazníků a nabízet jim pomoc, aby vytvořil nebo 

prohloubil pozitivní vztahy mezi společností a zákazníkem.  
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Zdroje příjmů 

Nejvýznamnějším zdrojem příjmů pro podnik jsou tržby z jím nabízených 

a poskytovaných služeb. Ubytování a stravování v hotelu zůstane i nadále hlavní složkou 

příjmů společnosti. Další zdroje příjmů nová strategie navrhuje v podobě pronájmu 

restaurace pro soukromé akce a reklamou na místní alkoholické nápoje nebo turistickou 

výbavu, která by mohla zákazníky zaujmout. Tyto doplňkové příjmy společnosti poslouží 

jako fond na budoucí opravy nebo rekonstrukce.  

Klíčové zdroje  

Klíčovým zdrojem pro hotel je jeho lokalita ve Vysokých Tatrách u Popradského plesa, 

která je unikátní, protože zde není dále povoleno stavět a není tedy možnost, aby u plesa 

vznikl další hotel nebo restaurace. 

Důležitá aktiva business modelu jsou zaměstnanci, kteří poskytují zákazníkům kvalitní  

a rychlé služby. Zaměstnanci tak do podniku přináší své schopnosti, na pracovišti se 

mohou realizovat, působit kvalifikovaně a zákazníkům tak vhodně plnit jejich přání 

a potřeby. Dalším klíčovým zdrojem jsou majitelé podniku, kteří společnosti poskytují 

podporu z hlediska jejího řízení a zajištění. Nová strategie klade důraz na zvyšující se 

schopnosti a kvalifikaci zaměstnanců.  

Klíčové činnosti 

Nejdůležitějšími aktivitami pro fungování podniku je nabídka ubytování a stravování. 

Vhledem k tomu, že samotné poskytování služby již dnešním zákazníkům nestačí, musí 

být služba podporována komunikací se zákazníky. Tato komunikace jim poskytne pocit 

jistoty a uspokojení ze služby, za kterou vynaložili peníze. Klíčovou činností tedy i nadále 

zůstává nabídka ubytování a stravování, nově k ní ale přistoupí důraz na komunikaci se 

zákazníky, na zpětnou vazbu od zákazníků i reakce na nové přání a potřeby.  

 

 

 



84 

 

Klíčová partnerství  

Klíčovými partnery jsou dodavatelé, jedná se o dodavatele nápojů a dodavatele, kteří 

zajišťují podniku suroviny na přípravu jídla. Tyto suroviny pochází ve většině od místních 

chovatelů a pěstitelů. Dalším klíčovým partnerstvím pro hotel je spolupráce s ostatními 

vysokohorskými chatami, které se mnohdy nachází ve vyšších nadmořských výškách. 

Tyto chaty podporují hotel z hlediska propagace i v případě nepředvídatelných událostí. 

Struktura nákladů  

Náklady v podniku se skládají z nákladů na jeho chod, kam patří objednávání nápojů 

a surovin, mzdy zaměstnancům, energie, obměna vybavení a fixní náklady podniku. 

Novou složkou, kterou překládá nová strategie, jsou pak náklady na marketingovou 

komunikaci se zákazníky prostřednictvím sociálních sítí. 
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Obrázek č. 16: Business model Canvas 

(Zdroj: Vlastní zpracování pomocí miro.com, 2020)
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3.5 Value proposition Canvas 

Value proposition Canvas zobrazený níže ukazuje profil zákazníka a mapu hodnot. Pravá 

část Canvasu se zabývá profilem zákazníka, kde jsou zobrazeny jeho úkoly, obtíže  

i přínosy pro něj. Levá strana se zabývá mapou hodnot, která je navázána na profil 

zákazníka, jedná se o produkty a služby, tvorbu přínosů a řešení obtíží. V obrázku jsou 

vždy korespondující kategorie vyznačeny stejnou barvou.  

Cílem podniku je prohlubovat vztahy se svými zákazníky a nabídnout jim místo 

k odpočinku, relaxaci, ale i k sportu. Místo, kde se mohou bavit s přáteli i rodinou, 

utužovat vztahy a dozvědět se i něco nového. Hosté zde mohou zapomenout na starosti 

z domova a plně se věnovat nedotknuté přírodě u Popradského plesa i v širokém okolí. 

Úkolem hotelu je poskytovat návštěvníkům kvalitní služby, využívat prověřené suroviny 

pro přípravu pokrmů, nabízet produkty za přijatelnou cenu, které budou plnit potřeby  

i přání zákazníka.  
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Obrázek č. 17: Value proposition Canvas  

(Zdroj: Vlastní zpracování pomocí awwapp.com, 2020)  
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3.6 Marketingový mix 

Nová business strategie hotelu Popradské pleso klade důraz na komunikaci se zákazníky 

prostřednictvím sociálních sítí a webu hotelu. Kromě komunikačního mixu ale doplňuje  

i stávající složky marketingového mixu. Tyto změny by měly rozšířit povědomí 

o společnosti, propagovat její lokalitu, nabídnout nové vyžití v okolí hotelu i uvnitř. 

Hlavním přínosem nových produktů, které bude podnik nabízet, budou nové tržby, které 

společnost v budoucnu využije na rekonstrukci a modernizaci svých prostor. Kalkulace 

za služby popsané níže byly stanoveny po konzultaci s majitelem hotelu.  

3.6.1 Produkt a cena 

Jádro produktu, který společnost nabízí, zůstane stejné jako doposud. Co nová strategie 

navrhuje doplnit, jsou další produkty tvořící příjmy.  

Pronájem 

Prvním je pronájem samostatné části restaurace pro soukromé účely. Tento pronájem 

bude možný rezervovat na webových stránkách hotelu, kde bude vyvěšený formulář 

s volnými daty i časy pronájmu. Možnost pronájmu se bude týkat méně vytížených 

období, a to především mimo sezónu. Pronajmout bude možné pouze oddělenou část 

restaurace, která má kapacitu 40 míst, hlavní část restaurace zůstane neustále dostupná 

ubytovaným hostům i neubytovaným zákazníkům. Za pronájem části restaurace bude 

hotel účtovat zákazníkům 100 euro za den. 

Reklama 

Dalším příjmem podniku bude příjem z vystavené reklamy. Místní slovenské podniky 

budou v restauraci a ve společenských prostorách hotelu propagovat své produkty, které 

budou zaměřeny na hotelové hosty. Jedná se například o místní alkohol, Tatranský čaj, 

který se v Tatrách vyrábí a v hotelové restauraci je k dispozici. Reklama na Tatranský čaj 

může hosty zvát k návštěvě nedaleké likérky a provozovny. Druhým typem reklamy, 

který by byl do hotelu vhodný, je reklama na sportovní a lezeckou výbavu. Tato reklama 

by mohla být zaměřena na kolemjdoucí, kteří po několikahodinové výpravě zjistí, že 

kvalitní boty jsou základ a pro další návštěvu Vysokých Tater si chtějí novou výbavu 
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zakoupit. Tato forma reklamy bude v podobě plakátů v restauraci a společenských 

prostorech, reklamních letáků na stolech v restauraci a vizitek na recepci. Za reklamu 

bude hotel požadovat pouze 5 euro za den s podmínkou dodávky i dalších použitelných 

reklamních předmětů jako jsou deštníky či hračky pro děti, nebo s podmínkou tvorby 

nových výhodnějších partnerských smluv.  

Zimní pěší turistika 

V období zimy bude hotel nově nabízet zákazníkům putování zimní krajinou na čerstvém 

vzduchu podél turistických cest nebo s průvodcem i do náročnějších terénů. Pro 

zákazníky budou v hotelu k dispozici sněžnice a turistické hole, které jim cestu ve sněhu 

ulehčí. Pokud budou mít klienti zájem o náročnější trasu, která nevede podél vyznačených 

tras, budou muset jít na procházku se zkušeným průvodcem, který bude řádně vyškolen 

v oblasti orientace, náročnosti terénu i první pomoci.  

Cena půjčení sněžnic a turistických holí pro hotelové hosty na den vyjde na 10 euro, pro 

ostatní zákazníky bude cena 15 euro/den. V případě, že budou chtít zákazníci využít cestu 

s průvodcem, zaplatí za snadnější trasu, která bude trvat asi 2 hodiny, 60 euro a za 

náročnější trasu, 4 hodiny, pak zákazníci zaplatí 95 euro. Cesty s průvodcem jsou pouze 

pro skupinu maximálně 5 lidí.  

 

Obrázek č. 18: Návrh upoutávky na zimní pěší turistiku 

(Zdroj: www.eggental.com, 2020)  

http://www.eggental.com/
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FotoWalks ve Vysokých Tatrách 

Produktem, pro který bude nutností nalézt a zaměstnat nového člověka, jsou FotoWalks 

ve Vysokých Tatrách. Jedná se o túru s cílem zachycení těch nejkrásnějších míst ve 

Vysokých Tatrách na fotografie. Pro tyto účely bude v hotelu k dispozici člověk, který se 

fotografování věnuje profesionálně a je schopen najít v Tatranském parku dostupná místa, 

odkud mohou být fotografie vytvořeny. FotoWalks si budou mít možnost zákazníci 

vybrat ze tří úrovní náročnosti, přičemž třetí a nejnáročnější úroveň bude vyžadovat 

zdatnější zákazníky. Na FotoWalks se budou moci zájemci registrovat v hotelu nebo přes 

webové stránky hotelu. Každá úroveň FotoWalk bude zpočátku probíhat jednou za týden, 

v období sezóny a dle poptávky se může jejich frekvence zvýšit.  

Ceny FotoWalks záleží na zákazníkem zvolené úrovni, přičemž 1. úroveň stojí 20 euro 

na osobu, 2. úroveň 25 euro na osobu a 3. úroveň pak 35 euro za jednu osobu. 

 

Obrázek č. 19: Návrh upoutávky na FotoWalks  

(Zdroj: www.kamnavylet.sk, 2020) 

Environmentální semináře 

Posledním nově vzniklým produktem budou environmentální semináře, které budou 

zákazníkům nabízet informace formou cestovních kin, lekcí a interaktivních pomůcek. 

Semináře budou nabízet i samotný zážitek v tiché přírodě a učení formou ukázek. Tyto 

http://www.kamnavylet.sk/
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semináře budou probíhat přes externí firmu, která si sama zařídí vybavení i zákazníky, 

a hotel jí pouze poskytne prostory a lokalitu pro tyto semináře. Externí firma si bude platit 

pronájem prostor, samostatné části restaurace, za částku 90 euro za den.  

V tabulce 15 jsou uvedeny ceny nově zavedených produktů do hotelu. Kalkulace cen byly 

provedeny ve spolupráci s majitelem hotelu a dle cen podniků nabízejících podobné 

produkty.  

Tabulka č. 15: Ceník nových produktů hotelu  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

CENÍK NOVÝCH PRODUKTŮ 

Pronájem samostatné část restaurace  100 €/den 

Reklama v hotelu 5 €/den 

Zimní pěší turistika 

půjčení sněžnic a holí 10 €; 15 €/den 

lehčí trasa s průvodcem 60 € 

náročnější trasa s průvodcem 95 € 

FotoWalks ve Vysokých Tatrách 

1. úroveň 20 €/osoba 

2. úroveň 25 €/osoba 

3. úroveň 35 €/osoba 

Environmentální semináře pronájem 90 €/den 

3.6.2 Distribuce  

Přímá distribuce produktů a služeb je realizovaná v hotelu, kde mají zákazníci možnost 

si zakoupit ubytování, stravu nebo jiné aktivity, které hotel nabízí. Na webových 

stránkách hotelu mají zákazníci také možnost si rezervovat pobyt. Nepřímá distribuce 

zákazníků bude i nadále zprostředkována přes cestovatelské portály jako je Booking.com 

a FindHotel.net. 

3.6.3 Propagace  

Pro popis návrhu nové propagace Horského hotelu Popradské pleso bude vytvořena nová 

kapitola s názvem komunikační mix, která obsáhne novou strategii komunikace se 

zákazníky a propagaci nově vytvořených produktů.  
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3.7 Komunikační mix  

Komunikační mix hotelu Popradské pleso se bude zaměřovat především na komunikaci 

prostřednictvím sociálních sítí a jiných modernějších nástrojů. Následující návrh 

propagace upraví stávající formu, posilní komunikaci se zákazníky a vytvoří reklamu 

týkající se nově zavedených produktů do podniku.  

3.7.1 Internetový marketing 

Návrhy týkající se internetového marketingu budou obsahovat změny na webových 

stránkách hotelu, detailní plán komunikace se zákazníky na Facebooku i návrh využití 

Instagramového profilu k propagaci Horského hotelu Popradské pleso.  

Webové stránky  

Prvním nedostatkem webových stránek jsou nekvalitní a neatraktivní fotografie pokojů 

v hotelu. Nová strategie navrhuje najmout profesionálního fotografa, který pořídí nové 

fotografie interiérových prostor, které budou připadat zákazníkům lákavější. Dále se nově 

na webových stránkách objeví v kolonce Služby hotelu možnosti zimní pěší turistiky, 

FotoWalks ve Vysokých Tatrách, pronájmu restaurace i environmentálních seminářů. 

Facebook 

Facebook je na Slovensku i v České republice nejvíce využívanou sociální sítí, a proto 

navrhuji společnosti zde být velmi aktivní a komunikativní.  

Cíle komunikace na Facebooku 

• Rozšíření povědomí o Horském hotelu Popradské pleso, 

• navýšení fanouškovské základny, 

• propagace nových produktů hotelu,  

• rychlá komunikace se zákazníky, 

• získání zpětné vazby od zákazníků, 

• oslovení nových zákazníků,  

• zisk hodnocení a podnětů ke zlepšení. 
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Rizika komunikace prostřednictvím Facebooku 

• Obsáhlý a pro zákazníky náročný text příspěvku,  

• pravopisné chyby,  

• jazyková bariéra,  

• placení inzerce na nevhodných profilech,  

• neatraktivní příspěvky, 

• nekvalitní fotografie a videa,  

• žádné nebo negativní komentáře k příspěvkům, 

• nízký dosah komunikace. 

Náklady na komunikaci přes Facebook 

• Jednorázová koupě služebního notebooku,  

• měsíční mzda marketéra,  

• propagace příspěvků,  

• čas na zpracování a korekci příspěvků. 

Propagace facebookových příspěvků bude cílená na muže i ženy, především z České 

a Slovenské republiky ve věkové skupině 18-60 let. Budou zacílené na uživatele 

vyhledávající pobyty, relaxaci, sportovní aktivity i přírodu. Měsíční rozpočet kampaně 

bude v hodnotě 500 euro a v případě malého nebo neúčinného dosahu se budou 

operativně měnit rozpočet i cílování. Plán příspěvků, které bude marketér společnosti 

dávat na Facebook, je uveden v tabulce níže. Pro každý měsíc je naplánováno šest 

příspěvků, přičemž první z nich se bude každý měsíc týkat počasí a jeho předpovědi. Dále 

se příspěvky budou měnit dle ročního období, pořádaných událostí, možných aktivit  

a vyžití v hotelu i jeho okolí. Kromě těchto pravidelných příspěvků bude marketér na 

Facebook přidávat aktuální ohledně připravovaných změn v hotelu a jiných aktuálních 

informací. K některým upoutávkám na produkty hotelu budou zároveň vytvořeny  

i události na Facebooku, kam se mohou uživatelé přihlásit a pak sem sdílet své vlastní 

fotografie. Pro měsíc leden jsem dále vytvořila konkrétní návrhy příspěvků na Facebook. 

Obrázek 20 představuje první lednový příspěvek. Další návrhy příspěvků jsou uvedeny 

v příloze 3. 
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Obrázek č. 20: První lednový FB příspěvek  

(Zdroj: Vlastní zpracování s www.digitalportal.sk, 2020) 

Tabulka 16 zobrazuje soupis příspěvků na Facebook pro 1 rok. Příspěvky budou 

zveřejňovány pravidelně několikrát do měsíce, přičemž předpověď počasí se na profilu 

zobrazí vždy první den v měsíci.   

Tabulka č. 16: Roční seznam příspěvků na Facebook  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

MĚSÍC PŘÍSPĚVEK 

Leden 

Aktuální počasí a předpověď 

Fotografie přírody 

Záběry panorama a sníh 

Propagace pronájmů restaurace 

Upoutávka na zimní pěší turistiku 

Fotografie vybavení na turistiku v zimě 

Únor 

Aktuální počasí a předpověď 

Událost zimní pěší turistika 

Fotografie ubytování 

Upoutávka na zimní pěší turistiku 

Reklama od partnerů 

Fotografie Popradského plesa 

http://www.digitalportal.sk/
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Březen 

Aktuální počasí a předpověď 

Propagace FotoWalks ve Vysokých Tatrách 

Ceník ubytování 

Nabídka seminářů 

Dárkové vouchery 

První jarní dny 

Duben 

Aktuální počasí a předpověď 

Velikonoční oslava 

Video z proběhlé akce 

Reklama od partnerů 

Akce ve společenských prostorách 

Aktivity pro děti 

Květen 

Aktuální počasí a předpověď 

Turistické stezky 

Dárkové vouchery 

Odkaz na webové stránky 

Aktivity v okolí 

Symbolický cintorín 

Červen 

Aktuální počasí a předpověď 

Otevření venkovního posezení 

Odkaz na web kameru 

Slavnostní otevření turistických chodníků 

Propagace FotoWalks ve Vysokých Tatrách 

Reklama od partnerů 

Červenec 

Aktuální počasí a předpověď 

Fotografie vrcholů Vysokých Tater 

Fotografie z teambuildingu personálu 

Dárkové vouchery 

Propagace FotoWalks ve Vysokých Tatrách 

Fotografie fauny a flóry 

Srpen 

Aktuální počasí a předpověď 

Fotografie interiéru 

Turistické stezky 

Propagace FotoWalks ve Vysokých Tatrách 

Odkaz na webové stránky 

Reklama od partnerů 
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Září 

Aktuální počasí a předpověď 

První sníh 

Upoutávka na ubytování 

Propagace FotoWalks ve Vysokých Tatrách 

Dárkové vouchery 

Reklamní hotelové produkty 

Říjen 

Aktuální počasí a předpověď 

Slavnostní uzavření turistických chodníků 

Nabídka jídel 

Odkaz na web kameru 

Reklama od partnerů 

Událost FotoWalk ve Vysokých Tatrách 

Listopad 

Aktuální počasí a předpověď 

Sáňkování 

Upoutávka na zimní pěší turistiku 

Fotografie zamrzlého okolí 

Dárkové vouchery 

Propagace pronájmů restaurace 

Prosinec 

Aktuální počasí a předpověď 

Upoutávka na zimní pěší turistiku 

Vánoční přání 

Novoroční akce 

Fotografie z proběhlé akce 

Novoroční předsevzetí 

 

3.7.2 Podpora prodeje 

Na podporu prodeje pobytů v hotelu budou vytvořeny vouchery, které hotel bude 

prezentovat na svých webových stránkách, Facebookovém i Instagramovém profilu. 

Pobyt bude možné zakoupit v několika variantách, a to podle délky pobytu, stravování 

nebo i se zakoupeným balíčkem aktivit v rámci pobytu. Na obrázku 21 je zobrazen vzor 

dárkového voucheru, přičemž na druhé straně voucheru bude uvedena zakoupená varianta 

a podmínky uplatnění voucheru. 
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Obrázek č. 21: Vzor dárkového voucheru  

(Zdroj: Vlastní zpracování pomocí canva.com, 2020) 

3.7.3 Event marketing 

Hotel doposud s event marketingem pracoval několikrát do roka, kdy zákazníkům 

zprostředkovával zážitek v podobě oslav silvestra, otevírání a uzavírání turistických 

stezek, koncertů a záchranářských akcí. Tyto eventy jsou ale velmi málo propagované, 

a proto bude hotel nově prostřednictvím Facebooku, Instagramu a svých webových 

stránek promovat tyto akce. Na Facebooku bude využívat propagovaných příspěvků, na 

Instagramu bude používat hashtagy k rozšíření mezi více uživatelů, kteří by mohli mít 

o danou událost zájem. 

3.7.4 Osobní prodej  

Nová strategie uvažuje s vyšší úrovní osobního prodeje. Primárním bude pro podnik 

orientace na zákazníka a plnění jeho přání co nejlépe, čehož chce dosáhnout pomocí 

řádného školení zaměstnanců. Novým cílem bude snížit fluktuaci zaměstnanců, aby 

základní školení mohla přejít v pokročilejší a personál hotelu se tak mohl stát 

kvalifikovanějším. Zaměstnanci budou i nadále pod dohledem správce hotelu, nově ale 
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bude vytvořen vedoucí každé směny, ne pouze hlavních denních směn. Vedoucí bude 

proškolen v oblasti řízení lidí a jejich motivace i komunikace a kontaktu se zákazníky, 

aby mohl uspokojivě reagovat na dotazy personálu a sám jít příkladem.  

Tabulka č. 17: Náklady na zavedení nových produktů  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

NÁKLADY NA NOVÉ PRODUKTY 

Zimní pěší turistika 
průvodce 15 €/hod. 

vybavení 2 500 € 

FotoWalks ve Vysokých Tatrách  průvodce 40 €/walk 

Komunikační mix 

firemní notebook 1 000 € 

marketér 1 200 € 

propagace Facebook 400 €/měsíc 

3.8 Zaměstnanci  

Zaměstnanci hotelu jsou jednou z jeho klíčových složek fungování, a proto jsou do nové 

strategie zahrnuty i školení stávajících zaměstnanců. Školení budou probíhat vždy jednou 

za kvartál a zaměstnanci budou školeni v oblastech: bezpečnost na pracovišti, 

protipožární ochrana, hygienická opatření, základní anglické fráze zaměřené na použití 

v hotelech, školení o pravidlech společenského chování, telefonní etiketě, komunikaci se 

zákazníkem, řešení problémových situací či vyřízení reklamace. Pro správce hotelu pak 

budou k dispozici školení v oblastech obchodního jednání, motivace a vedení lidí, 

techniky pohovoru, řešení konfliktů zaměstnanců. Školení budou zajišťovány 

prostřednictvím externích pracovníků, kteří jednou za kvartál přijedou do hotelu a zde 

budou přednášet svá školení.  

Pro zaměstnance budou vždy jednou za půl roku vytvořeny teambuildingové aktivity jako 

jsou společné výlety po Vysokých Tatrách nebo budou využity teambuildingové hry. 

Tyto aktivity budou využívány pro zlepšení společenských vztahů na pracovišti, ale  

i k vymezení rolí v rámci týmu. 

Nově do podniku přibude zaměstnanec marketingu, který bude zodpovídat za 

komunikační mix přes sociální sítě. Klíčové prvky, jako je stanovení cílů propagace, 
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rozpočet i cílová skupina zákazníků, bude vždy konzultovat se svým nadřízeným, ostatní 

činnosti budou plně v jeho pravomocech.  

3.9 Implementace strategie 

Dle teoretických východisek práce i její analytické části je patrné, že definování strategie 

je klíčové pro každý podnik. Na obrázku 22 níže jsou časově znázorněné činnosti, které 

musí být v podniku provedeny pro udržení stávajícího stavu společnosti a zvýšení 

obsazenosti hotelu v době mimo sezónu. Jako podklady pro následující činnosti budou 

využity předcházející kapitoly, které zpracovávají jednotlivé části.  

 

Obrázek č. 22: Ganttův diagram 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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3.10 Lewinův model  

Změna, která v podniku proběhne, se bude týkat jeho marketingové strategie. Nová 

marketingová strategie by měla zajistit udržení stávajícího stavu bez poklesu 

návštěvnosti. Dále by nová strategie měla zajistit příliv zákazníků v období mimo sezónu, 

kdy je podnik v červených číslech. Agentem této změny bude marketérem společnosti, 

jež bude vytvářet marketingové kampaně pro hotel. Sponzorem této změny pak budou 

majitelé hotelu, kteří zaštiťují veškerá finanční opatření ve společnosti.  

3.10.1 Intervenční oblasti  

Intervenční oblasti se dělí na lidské zdroje a jejich řízení, organizační strukturu, 

technologie a komunikační a organizační toky a procesy. Předpokladem změny 

v lidských zdrojích je nábor nového zaměstnance na pozici marketéra společnosti, který 

bude mít na starost činnosti týkající se marketingových aktivit v podniku. Další změny se 

nepředpokládají, protože je průměrný počet zaměstnanců nastaven na plnou vytíženost 

hotelu. Změny v organizační struktuře bych společnosti doporučila, protože je na správce 

hotelu kladena velká zodpovědnost a pravomoci jsou vloženy do rukou pouze tomuto 

člověku, bez kterého by společnost měla potíže. V případě odchodu správce z firmy by 

mělo vedení hotelu problémy s jeho řízením. Z tohoto důvodu bude při každé směně 

v hotelu vytvořena pozice vedoucího směny, který bude mít částečnou odpovědnost za 

všechny zaměstnance po dobu své směny. Změny technologie opět očekávané nejsou, 

protože samotná společnost nové technologie nepoužívá pro svoji potřebu a v oblasti 

Vysokých Tater jsou zavedeny restrikce v používání technologií, které by měly škodlivý 

vliv na životní prostředí. Změna v komunikačních a organizačních tocích je také 

vyžadovaná, protože společnost není dostatečně schopná mezi svými zaměstnanci 

komunikovat nadcházející změny. 
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3.10.2 Analýza silového pole  

Analýza silového pole znázorňuje, zda jsou lidé ve společnosti změně nakloněni nebo ne. 

Každý člověk má jiný vliv na zavádění změn. Nejdůležitější skupinou jsou pak lidé, 

kterých se plánovaná změna dotkne přímo. Pro analýzu silového pole byla vybrána škála 

od 1 do 10. V tabulce 18 jsou popsány síly působící pro změnu a proti změně, včetně síly, 

kterou v podniku disponují. Jsou zde sepsány i důvody pro jednotlivá rozhodnutí týkající 

se souhlasu či nesouhlasu se změnou. 

Tabulka č. 18: Analýza silového pole  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Lewin (1951), 2020) 

SÍLY PRO ZMĚNU SÍLY PROTI ZMĚNĚ 

  síla   síla 

majitelé 

majitelé se změnou souhlasí, 

protože si uvědomují potřebu 

nové strategie, aby v období 

mimo sezónu získali nové 

zákazníky a dostali se tak z 

červených čísel  

10 správce 

správce nesouhlasí se 

zavedením změny, 

protože mu přinese více 

povinností, na které 

nebude mít čas 

-9 

recepční  

recepční je zastáncem změny, 

protože si od ní slibuje, že se 

již nebude tolik nudit a jeho 

pracovní náplň se navýší  

6 pokojské 

pokojské jsou proti 

zavedení změny, protože 

si v období mimo sezónu 

často vybírají dovolené     

a více zákazníků by pro 

ně znamenalo méně 

možností, kdy čerpat 

dovolenou. 

-2 

vedoucí 

směny  

vedoucí směny působí jako 

síla pro změnu, protože 

očekává nárůst zodpovědnosti 

i zkušeností s řízením lidí  

7 číšníci  

pracovníci restaurace 

nesouhlasí se změnou, 

protože změna strategie 

se projeví v nárůstu 

zákazníků, tedy nárůstu 

povinností, ale nezvýší se 

jim odměna za práci  

-4 
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3.11 Analýza rizik  

Pro analýzu rizik bude použita skórovací metoda, která se skládá ze tří fází. V první fázi 

je nutné identifikovat riziko a vytvořit seznam potenciálních rizik, které doprovází 

změnu. Ve druhé fázi je ke každému riziku přiřazena hodnota možnosti jeho výskytu, pro 

potřeby této práce bude i v této analýze použita škála od 1 do 10. Hodnota rizika je pak 

součinem této pravděpodobnosti a dopadu rizika. Poslední fáze se pak zabývá návrhy na 

opatření ke snížení rizika (Doležal a spol., 2009).  

V tabulce 19 jsou uvedena rizika, která mohou nastat při zavádění změny v organizaci. 

Každému riziku byla přidělena pravděpodobnost jeho výskytu a dosah jeho dopadu. 

Vynásobením těchto aspektů byla vypočítaná hodnota rizika. Pro všechna rizika byla 

stanovena opatření, která sníží pravděpodobnost výskytu daných rizik. Opět byla 

stanovena pravděpodobnost rizika po opatření včetně nového dopadu. Byla dopočítaná  

i nová hodnota rizika.  
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Tabulka č. 19: Analýza rizik  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Doležal a spol. (2009), 2020) 

ČÍSLO RIZIKO PPST DOPAD 
HODNOTA 

RIZIKA 

NÁKLADY NA 

OPATŘENÍ  
NOVÁ PPST  

NOVÝ 

DOPAD 

NOVÁ 

HODNOTA 

RIZIKA  

1 
nezkušený 

marketér 
3 9 27 

získání referencí 

z minulých zaměstnání  
1 9 9 

2 
nespolupráce 

zaměstnanců  
4 8 32 

kontrola práce 

zaměstnanců  
2 6 12 

3 

špatná 

komunikace v 

hotelu  

6 8 48 

každodenní schůzky 

vedení hotelu se 

zaměstnanci a sdělení 

podstatných informací 

napříč podnikem  

4 7 28 

4 
nevhodné cílení na 

sociálních sítích 
2 10 20 

pravidelné kontroly 

efektivnosti 
1 10 10 

5 
nedostatek 

finančních zdrojů  
3 9 27 

kalkulace nákladů na 

tvorbu i realizaci 

marketingu 

2 8 16 

6 
větší nárůst turistů 

než se očekává 
1  8  8 

provedení 

marketingového 

výzkumu a jeho 

analýzy  

1  7  7 

7 

nefunkční 

marketingová 

strategie 

4 10  40 návrh nových produktů  2 10  20 
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3.11.1 Mapa rizik 

Mapa rizik je znázorněna pomocí pavučinového grafu níže. Je vytvořena na základě 

tabulky 19 a jsou zde uvedeny pravděpodobnosti a dopady rizik i nové pravděpodobnosti 

a dopady těchto rizik po implementaci opatření k jejich snížení. 

 

Graf č. 12: Mapa rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

3.12 Náklady a přínosy realizace strategie 

V následující tabulce 20 jsou sepsány náklady týkající se realizace vytvořené strategie 

pro prvního půl roku. Pro nábor nového zaměstnance bude vytvořen inzerát na webu 

www.job.sk, kde bude inzerát zveřejněn po dobu 2 týdnů. Cena této inzerce je 14 euro. 

Náklady na půl roku mzdy nového marketéra budou 7 200 €, také pro jeho potřeby bude 

koupen pracovní notebook, který vyjde průměrně na 1 000 €. V prvním půl roce nové 

strategie proběhnou dvě školení zaměstnanců, přičemž školení na komunikaci, rozvoj 

osobnosti a jednání se zákazníky se pohybují mezi 60–220 €, manažerská školení týkající 

se motivačního vedení týmu a řešení konfliktů jsou pak v rozmezí 140–350 €. Bylo 

stanoveno, že společnost vydá měsíčně 500 € na propagaci příspěvků na Facebooku, půl 

roční propagace pak vyjde na 3 000 €. Pro zavedení nově navrhnutých produktů do 

provozu hotelu je třeba nakoupit vybavení pro tyto aktivity, které dle vyhledávání na 

internetu průměrně společnost vyjde na 2 500 €. Teambuilding zaměstnanců bude 
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probíhat v hotelu nebo na túrách po Vysokých Tatrách, hotel bude zajišťovat pro 

zaměstnance občerstvení, na které vynaloží 200 €. Celkem hotel nově zaplatí za půl roku 

nad rámec svého běžného provozu 14 614 €. 

Tabulka č. 20: Náklady realizace strategie  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Náklady realizace strategie 

Vystavení inzerátu (2 týdny) 14,00 € 

Školení zaměstnanců   240,00 € 

Manažerské školení  460,00 € 

Mzda marketéra (6 měsíců) 7 200,00 € 

Firemní notebook 1 000,00 € 

Propagace na Facebooku (6 měsíců) 3 000,00 € 

Nákup vybavení  2 500,00 € 

Teambuilding 200,00 € 

Celkem  14 614,00 € 

Tabulka 20 zobrazuje ekonomickou stránku strategie z pohledu její realizace na prvních  

6 měsíců. Nejsou zde zohledněny náklady na provoz hotelu, které budou stejné jako 

doposud, pouze náklady nad rámec těch, které je podnik zvyklý hradit. Náklady jsou 

uvedeny na půl roku z důvodu následné kontroly efektivnosti a úspěšnosti nové strategie.  

Přínosem nové strategie je stanovení cílů společnosti, které jí dávají jasný směr. 

Zaměstnanci budou více kvalifikovaní, což se odrazí ve vyšší spokojenosti zákazníků 

s personálem hotelu. Hotel bude více propagovaný, což zvýší povědomí o jeho existenci 

mezi potenciálními zákazníky. Rozšíří se produktová nabídka hotelu, která podpoří jeho 

diferenciaci. Po aplikování nové strategie se očekává nárůst zákazníků v hotelu. 

Půl roku po implementaci strategie proběhne vyhodnocení předchozích 6 měsíců, kdy se 

testovala facebooková a instagramová komunikace se zákazníky a zaváděly se do 

provozu nové produkty. Bude se vyhodnocovat návštěvnost hotelu, komunikace se 

zákazníky prostřednictvím sociálních sítí a zpětná vazba týkající se nových produktů 

společnosti. Pokud bude strategie úspěšná, bude pokračovat i dalších 6 měsíců, po kterých 

přijde opět kontrola a vyhodnocení přínosů. Jestli se i potom strategie osvědčí, bude 

sloužit společnosti na následující 2 roky. V případě, že se strategie projeví jako 

neefektivní a nevhodná pro daný podnik, bude potřeba obměnit produkty, které 
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společnost nabízí. Krajním řešením by pro společnost bylo uzavření hotelu v době mimo 

sezónu, které by tak eliminovalo náklady na provoz nenaplněného hotelu.  

3.13 Shrnutí vlastních návrhů 

Nová strategie podniku využívá již zavedených cílů a přidává k nim nové, které by 

společnosti mohly dopomoci k udržení stávajícího stavu. Mezi strategické cíle podniku, 

kterých chce společnost dosáhnout v příštích třech letech, patří dosahování zisku, 

kontinuální vyplácení dividend a tvorba rezerv pro budoucí modernizaci hotelu.  

Hlavním problémem, kterým se práce zabývá, je dosavadní neexistence jakékoliv 

strategie v podniku. Nejdůležitějším cílem bylo pomocí business modelu Canvas a Value 

proposition Canvas vytvořit a popsat strategii pro hotel, která mu stanoví jasný přehled, 

na které aspekty se musí zaměřit, které vylepšit nebo pozměnit. Strategie má za cíl udržet 

stávající stav, ale protože se jedná o hotel v lokalitě Vysokých Tater, kde není příliš 

možnost rozšiřování vyžití, byly vytvořeny nové produkty, jejichž cílem je akumulace 

tržeb pro další rekonstrukci hotelu. Rekonstrukce proběhla již v minulosti a je zřejmé, že 

po jejím dokončení se hotel dostal na vyšší úroveň jak z hlediska kvality služeb, tak  

i z hlediska dosahovaných tržeb. Dle analýzy zákazníků je patrné, že jsou v hotelu stále 

slabá místa, na kterých je možné pracovat, a právě rekonstrukce prostor a jejich 

modernizace je vhodným prostředkem, jak lépe plnit přání zákazníků. Zavedení nových 

produktů přispěje i k posílení diferenciace podniku, který bude nově nabízet produkty, 

které jeho konkurence neposkytuje.  

Návrh nové business strategie Horského hotelu Popradské pleso byl vytvořen pomocí 

business modelu Canvas a Value proposition Canvas. Strategie prohlubuje hodnotovou 

nabídku a přináší nové zdroje příjmů do společnosti. Dále se více zaměřuje na komunikaci 

se zákazníky hlavně prostřednictvím sociální sítě Facebook. Podnik nově zavede 

produkty, které rozšíří zákaznickou základnu, a začne plně využívat sociálních sítí pro 

podporu a propagaci celého hotelu i jeho aktivit. Bude využívat placené inzerce, která mu 

přinese zvýšené povědomí o hotelu i jeho lokalitě, včetně vyššího počtu uživatelů, kteří 

se stanou jeho fanoušky na této síti.  
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Dále je zpracována implementace dané strategie v programu Project, který zobrazuje 

časové intervaly zpracování jednotlivých činností. Jsou zde definovány možná rizika 

v souvislosti se zaváděním dané strategie a jejich analýza. V neposlední řadě práce 

obsahuje i náklady realizace strategie a její přínosy. Náklady se týkají především 

peněžních částek vynaložených na mzdu nového zaměstnance, propagaci na sociálních 

sítích a nákupu vybavení, které bude nutné pro zavedení nových produktů. Nová strategie 

se pozitivně odrazí v nárůstu zákazníků hotelu a v jejich spokojenosti. 
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ZÁVĚR 

Každá část práce má v kapitole cíle a metodika vytyčeny cíle pro správné zpracování 

konkrétní části. Teoretická část si za cíl stanovila vymezení základních pojmů a definicí 

týkajících se zpracovávaného tématu. Tato část definuje pojmy jako je strategie, 

konkurenceschopnost nebo business strategie.  

Analytická část diplomové práce naplnila svůj cíl prostřednictvím zpracovaných analýz 

a spojením jejich závěrů do shrnující analýzy, která identifikovala hlavní silné a slabé 

stránky společnosti, včetně rizik i příležitostí. Tato analýza vymezila základ pro tvorbu 

budoucí strategie podniku. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit návrh strategie pro Horský hotel Popradské 

pleso, který bude hotelu sloužit jako podklad v horizontu tří let. Návrh byl vytvořen 

pomocí business modelu Canvas, který popsal zákaznické segmenty, na které se bude 

společnost dále orientovat, hodnotovou nabídku, jež bude zákazníkům nabízet, využívané 

kanály pro komunikaci a udržování vztahů se zákazníky, klíčové zdroje a zdroje příjmů 

pro fungování podniku. Model dále popisuje klíčové činnosti, které společnost vykonává 

a určuje její klíčové partnery. V neposlední řadě model popisuje strukturu nákladů 

podniku. Dále vznikl návrh Value proposition Canvas, který pomocí přehledného 

uspořádání na jednom listu práce tvoří profil zákazníka a mapu hodnot. 

Vytvořená strategie se zaměřuje na schopnost podniku udržet si stabilní stávající stav, 

a proto navrhuje implementaci nových produktů do společnosti, které by k udržení stavu 

mohly dopomoci a prostřednictvím nichž by hotel mohl získat finance nad rámec 

dosavadních tržeb. Tyto finance budou použity na modernizaci hotelových prostor, která 

již v minulosti prokázala zvýšení poptávky po službách hotelu.  
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Příloha č. 1: Popis produktu Horského hotelu Popradské pleso  

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Hotel poskytuje ubytování v turistických pokojích, které mají kapacitu od čtyř do osmi 

osob, přičemž sociální zařízení se nachází na chodbě. Většina turistických pokojů má 

poschoďové postele. Hotel dále nabízí turistické ubytování A, kde jsou tři lůžka bez 

příslušenství, které se také nachází na chodbě. Dále jsou k dispozici pokoje standart, které 

mohou mít 2, 3 nebo 4 lůžka, v pokoji se nachází toaleta a sprchový kout. Pokoje Superior 

mají dvě lůžka a vlastní sociální zařízení. Největším pokojem v hotelu je Superior Plus, 

který disponuje manželskou postelí a prostornou koupelnou. Pro období letních měsíců 

je v podkroví hotelu k dispozici místnost, v případě, že jsou všechny ostatní postele 

obsazené, kde mohou návštěvníci přespat ve svých spacích pytlích. Hoteloví hosté si 

mohou zarezervovat pobyt bez stravy, se snídaní, s polopenzí nebo plnou penzí. S sebou 

si mohou přivést i psa, ale hotelová pravidla dovolují maximálně jednoho psa na jeden 

pokoj (www.popradskepleso.sk, 2019).   

Příjezd k hotelu je možná pouze se speciálním povolením, které si hosté musí vyřídit před 

příjezdem a vjezd je povolen pouze do 9:00 a odpoledne od 17:00. Z důvodu složité 

dopravy k hotelu, je pro hotelové hosty zařízen transfer ze zastávky vlaku Popradské 

Pleso (www.popradskepleso.sk, 2019).   

Samoobslužná restaurace má kapacitu 100 míst a k ní přidružená venkovní terasa pak 

necelých 160 míst. Uzavřená část, Slovenská izba, má kapacitu 40 míst k sezení. 

V nabídce jsou tradiční slovenské pokrmy, jako halušky s brynzou a pirohy, dále různé 

druhy gulášů, pečený pstruh, smažený sýr i řízek. Ze sladkých jídel hotel nabízí kynuté 

knedlíky a bramborové ovocné knedlíky. Nabídka je doplněna přílohami, polévkami, 

ovocem i zeleninou. Na snídani hotel servíruje párky, vajíčka, slaninu, jogurty, ovoce, 

pudingy, buchty, koláče, štrúdl i čerstvé pečivo. Z nápojů jsou v hotelové restauraci 

dostupné alkoholické i nealkoholické varianty (www.popradskepleso.sk, 2019).   

Ceny ubytování v hotelu se pohybují v rozmezí od 20 do 100 euro na noc. Cena za lůžko 

v turistickém ubytování je 20 eur za noc, v turistickém ubytování A je to 24 eur na jednu 

noc. Cena za jednu noc za pokoj v ubytování standard je při 2 lůžkách v pokoji 80 eur, 

při 3 lůžkách 110 eur a při 4 lůžkách v pokoji 135 eur. Pokoj Superior vyjde návštěvníky 

http://www.popradskepleso.sk/
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na 90 eur na jednu noc. Cena za pokoj Superior Plus je 100 eur na noc. Co se týče slev 

z cen ubytování, hotel nabízí slevy pro děti do 12 let v hodnotě 10 euro na noc, děti do 

3 let mají pobyt v hotelu zdarma (www.popradskepleso.sk, 2019).   

Kromě ceny za ubytování v pokojích musí návštěvníci ke svému pobytu připočíst i místní 

poplatek v hodnotě 1 euro na osobu za noc. Pokud si chtějí k pobytu dokoupit snídani, 

zaplatí za ni 6 euro na den, pokud polopenzi, pak 15 euro za den. Plná penze k ubytování 

zákazníky vyjde na 20 euro na den. Pokud hosté přijeli se psem, zaplatí za něj poplatek 

10 euro na den. V případě vyřízeného povolení na vjezd a zajištění parkovacího místa 

mohou hosté využít parkovacího stání za 10 euro za auto na den, pokud využijí transferu, 

hotel si účtuje 15 euro za vývoz (www.popradskepleso.sk, 2019).   

V následující tabulce jsou uvedeny ceny za hodiny aktivit, které hotel nabízí. Ceny finské 

sauny a kádě na osobu po dobu jedné hodiny jsou shodných 7 euro. Biliard mohou hosté 

hrát po předložení vratné zálohy 5 euro. Stolní fotbal a šipky jsou pro hotelové hosty 

zdarma (www.popradskepleso.sk, 2019).    

Tabulka č. 1: Ceny aktivit v Horském hotelu Popradské pleso 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle www.popradskepleso.sk, 2019) 

Aktivity v hotelu 

Finská sauna 1 hod 7 € 

Wellness káď 1 hod 7 € 

Biliard 1 hod záloha 5 € 

Stolní fotbal 1 hod zdarma 

Šipky 1 hod zdarma 

 

 

http://www.popradskepleso.sk/
http://www.popradskepleso.sk/
http://www.popradskepleso.sk/


III 

 

Příloha č. 2: Popis nabídky širší konkurence 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

Hotel Solisko**** 

Hotel Solisko se nachází na Štrbském plesu ve Vysokých Tatrách. Hotel má čtyři 

hvězdičky, a kromě ubytování nabízí i možnost stravování v Restauraci Al Lago, wellness 

a fitness a možnost uspořádání svateb nebo firemních akcí. Kapacita hotelu je 28 pokojů 

s 56 lůžky, z nichž 17 pokojů disponuje výhledem na Štrbské pleso. Hotel nabízí čtyři 

typy pokojů, standartní pokoj s manželskou postelí, větší pokoj DeLuxe opět 

s manželskou postelí, dále rodinný pokoj pro 4 osoby a pokoj s názvem Královský 

DeLuxe, kde se mimo manželské postele, televize, žehličky, fénu a trezoru 

nachází i kávovar. Ceny za pokoje vždy zahrnují i snídani formou bufetu, bez které se 

pobyt koupit nedá. Mimo snídaně se k pobytu zde delšímu než jednu noc dá zakoupit 

i večeře, která je podávána v restauraci Al Lago formou čtyřchodového menu. V tabulce 

jsou ceny převedeny na cenu za jednu noc pro dvě osoby dle tři období, a to: období 1 (7. 

1.- 17. 4. a 15. 6.- 16 . 9.), období 2 (23. 4.- 14. 6. a 16. 9.- 20. 12.) a období 3 (20. 12.- 

6. 1. a 18. 4.- 22. 4.). Při pobytu delším než 5 nocí nabízí hotel slevu na ubytování 

v hodnotě dle období i typu pokoje, sleva je vždy více než 10 euro. Hotel dále v ceně 

pobytu poskytuje vstup do Wellness zóny a parkování na hotelovém parkovišti, v případě 

zvířete na pokoji pak zákazníkům účtuje 20 eur/den (www.hotelsolisko.sk, 2020). 

Tabulka č. 2: Nabídka Hotelu Solisko 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle www.hotelsolisko.sk, 2020) 

Hotel Solisko 

  období 1 období 2 období 3 

Standartní pokoj 
1 noc (snídaně) 133 € 120 € 140 € 

1 noc (polopenze) 153 € 140 € 160 € 

Pokoj DeLuxe 
1 noc (snídaně) 150 € 140 € 165 € 

1 noc (polopenze) 170 € 160 € 185 € 

Rodinný pokoj 
1 noc (snídaně) 113 € 108 € 115 € 

1 noc (polopenze) 128 € 123 € 130 € 

Královský DeLuxe 
1 noc (snídaně) 221 € 204 € 230 € 

1 noc (polopenze) 241 € 224 € 250 € 

http://www.hotelsolisko.sk/
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Hotel Solisko získal hodnocení 4,6, tedy vynikající na webu Google.cz. Na webu 

Booking.com dosáhl hodnocení 8,9. 

Hotel Toliar*** 

Tříhvězdičkový hotel Toliar nabízí návštěvníkům ubytování v jednolůžkových, 

dvoulůžkových pokojích, rodinných pokojích, které obsahují dva pokoje s manželskými 

postelemi a ve studiích pro dvě nebo čtyři osoby. Studio Deluxe má kromě svou ložnic 

i kuchyni. V tabulce jsou ceny převedeny na cenu za jednu noc pro dvě osoby dle tři 

období, a to: období 1 (6. 1.- 8. 3), období 2 (9. 3.- 9. 4) a období 3 (30. 9.- 23. 12.). Hotel 

nabízí, kromě snídaně zahrnuté v ceně pobytu, možnosti obědu i večeře, obě v ceně 10 

eur. Parkování je v hotelu možné bezplatně a za noc pro domácího mazlíčka hosté zaplatí 

18 euro (www.hoteltoliar.sk, 2020). 

Tabulka č. 3: Nabídka Hotelu Toliar 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle www.hoteltoliar.sk, 2020) 

Hotel Toliar 

  období 1 období 2 období 3 

Jednolůžkový pokoj (1 osoba) 1 noc (snídaně) 67 € 62 € 46 €  

Dvoulůžkový pokoj (2 osoby) 1 noc (snídaně) 90 € 80 € 65 €  

Studio (2 osoby) 1 noc (snídaně) 110 € 100 € 85 €  

Rodinný pokoj (4osoby) 1 noc (snídaně) 146 € 140 € 120 €  

Studio DeLuxe (4 osoby) 1 noc (snídaně) 163 € 150 € 130 €  

Hodnocení hotelu na Booking.com je 8,9 a na Google.cz 4,1, tedy velmi dobré.  

Hotel Crocus **** 

Čtyřhvězdičkový Hotel Crocus nabízí možnosti ubytování v několika variantách. 

Apartmán Classic, s maximální kapacitou 3 osoby, je složen z ložnice a obývací místnosti 

s kuchyní. Apartmán Comfort má kapacitu 4 osoby, a kromě dispozic jako Apartmán 

Classic nabízí i krb a balkón. Apartmán Comfort+ se liší od Apartmánu Comfort 

maximální kapacitou, která je zde 5 osob. Posledním typem je Apartmán Exclusive, který 

obsahuje 2 oddělené ložnice, a kapacitu osob až šest. Hotel nabízí v ceně ubytování 

minimálně snídaně, ale pobyt se dá rezervovat i s polopenzí. Veřejné parkování je možné 

zdarma v areálu hotelu. Ceny ubytování kolísají podle data příjezdu a odjezdu, délky 

http://www.hoteltoliar.sk/
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pobytu, obsazenosti hotelu a období a z tohoto důvodu zde nebude uvedena tabulky 

s ceníkem ubytování (www.hotel-crocus.eu, 2020). Hotel Crocus získal hodnocení 8,9 na 

portálu Booking.com. 

Hotel Panorama Resort **** 

Čtyřhvězdičkový Hotel Panorama nabízí 5 typů ubytování. Pokoj Standard je 

dvoulůžkový s možností jedné nebo svou přistýlek. Pokoj Panorama se nachází na 

nejvyšším poschodí hotelu (12.), je vybavený manželskou postelí a obsahuje i prostorný 

balkón s výhledem. Pokoj Plus je vhodný pro dvě osoby a nabízí možnost jedné nebo 

svou přistýlek. Apartmán Standard má podobné dispozici jako pokoj Plus ale s větší 

rozlohou. Apartmán Plus má dvě místnosti, a to ložnici a obývací pokoj opět pro dvě 

osoby a nabízí možnost jedné nebo svou přistýlek. V hotelu není možnost ubytování 

pouze na jednu noc, pobyt lze rezervovat na minimálně dvě noci, v tabulce jsou ceny 

přepočítány na jednu noc pro dvě osoby. Ceny pobytů jsou zahrnuty snídaně formou 

bufetu a parkování v areálu hotelu. V Hotelu Panorama není povolen pobyt se zvířaty 

(www.hotelpanorama.sk, 2020).  

Tabulka č. 4: Nabídka Hotelu Panorama Resort 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle www.hotelpanorama.sk, 2020) 

Hotel Panorama Resort 

Pokoj Standard 1 noc (snídaně) 116 € 

Pokoj Plus 1 noc (snídaně) 131 € 

Apartmán Standard 1 noc (snídaně) 141 € 

Apartmán Plus 1 noc (snídaně) 161 € 

Pokoj Panorama 1 noc (snídaně) 151 € 

Hodnocení 8,4 získal hotel na Booking.com, 4,4, tedy velmi dobré Google.cz.  

Horský hotel Sliezky dom **** 

Čtyřhvězdičkový horský hotel Slizsky dom se nachází v nadmořské výšce 1 670 metrů 

a je položen pod Gerlachovský štít, nejvyšší štít Slovenska. Hotel má kapacitu až 110 

hostů a poskytuje hotelové i turistické ubytování. Turistický pokoj má kapacitu 12 osob 

s vlastní koupelnou a hosté musejí mít vlastní spací pytle. V rámci hotelového ubytování 

http://www.hotel-crocus.eu/
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mohou hosté využít pobyt ve dvoulůžkovém pokoji Economy, dvoulůžkovém pokoji 

Superior, trojlůžkovém pokoji a apartmánech Classic, Deluxe a Deluxe+. Apartmán 

Classic má maximální kapacitu 4 osoby, apartmán Deluxe pak 5 osob a apartmán 

Deluxe+ ubytuje až 6 lidí. V tabulce jsou zobrazeny minimální ceny ubytování v hotelu, 

které se liší dle období i naplněnosti a poptávky hotelu. Hotel v rámci ubytování 

poskytuje snídani a vstup do hotelového Wellness, hosté si dále mohou objednat pobyt 

i s polopenzí, která k ceně přidá 38 euro. Parkování je možné v areálu hotelu za poplatek 

20 eur/den. V případě pobytu zvířat v hotelu zaplatí návštěvníci 20 eur/den 

(www.sliezskydom.sk, 2020). 

Tabulka č. 5: Nabídka Horského hotelu Slizky dom 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle www.sliezkydom.sk, 2020) 

Horský hotel Sliezky dom 

Turistický pokoj  1 noc (snídaně) 24 € 

Pokoj Economy 1 noc (snídaně) 125 € 

Pokoj Superior 1 noc (snídaně) 135 € 

Trojlůžkový pokoj 1 noc (snídaně) 125 € 

Apartmán Classic 1 noc (snídaně) 169 € 

Apartmán Deluxe 1 noc (snídaně) 197 € 

Apartmán Deluxe+ 1 noc (snídaně) 223 € 

Horský hotel Sliezky dom získal hodnocení 9,2 na webu Booking.com a 4,5, což znamená 

vynikající, na web Google.cz. 

 

http://www.sliezskydom.sk/


VII 

 

Příloha č. 3: Lednové příspěvky na Facebook 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

Obrázek č. 1: Příspěvek na FB 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 
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Obrázek č. 2: Příspěvek na FB 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 



IX 

 

 

Obrázek č. 3: Příspěvek na FB 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

 

Obrázek č. 4: Příspěvek na FB 

(Zdroj: Vlastní zpracování, 2020) 

 

 


